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Abstract 

The construction industry is a growing sector where construction works are becoming 

increasingly larger and comprehensive than before. Outsourcing contracts contain a number of 

different stages and there is a need for regulation in this area. However, the commercial 

construction law is an area lacking legislation. Furthermore, construction law is largely 

regulated through standard contracts. It is also common that the standard contracts exceeds 

legislation in terms of thoroughness.  

 

Property damages are largely related to insurance disputes. A turnkey contract, where the 

parties to a construction contract consists of a client and a contractor, usually contain a  liability 

insurance, belonging to the main contractor, which cover any and all damages arising from the 

contract as well as the property of the client. However, one problem with turnkey contracts are 

the extended contract chains. A main contractor might have hired a number of sub-contractor 

to fulfil the contractual obligations to the client. Furthermore, the sub-contractors might have 

hired sub-contractor of their own. The contract chains can thus be long and it might be unclear 

which contractor has executed what. It is often, if the property of the client is subject to 

damages, unclear who is primarily responsible for the damage caused, or how far-reaching the 

main contractor's liability to the client is.  

 

It is usually an insurance company which primarily compensates client damages caused by any 

part of the contractual chain. However, this does not mean that the main costs lies with the 

insurer. The principal responsibility might ultimately end up with in another part of the 

contractual chain. 

 

Swedish case law has in recent years lead to new problems for construction law insurers, which 

this essay regards. 

 

In a 2010 judgment from the Swedish Supreme Court questions were raised regarding 

construction responsibility. 
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Sammanfattning 

Byggbranschen är en växande bransch där byggen blir allt större och mer omfattande än 

tidigare. Inom ett entreprenadavtal verkar många kontraktskedjor varvid det finns ett behov av 

reglering på området. Den kommersiella entreprenadrätten är emellertid ett område där 

lagstiftning saknas. Däremot regleras entreprenadrätten till stor del genom standardavtalen. I 

många fall överstiger standardavtalen lagstiftningen vid fråga om utförlighet.  

 

Många frågor och tvister inom entreprenadrätten avseende sakskador har med försäkring att 

göra. I en totalentreprenad där parterna i ett entreprenadavtal består av en beställare och en 

huvudentreprenör finns det i regel en av huvudentreprenören tecknad ansvarsförsäkring som 

ska täcka eventuella skador som uppkommer på entreprenaden men även på beställarens 

egendom. Det som kan bli problematisk vid en totalentreprenad är att kontraktskedjorna kan bli 

väldigt långa. Under en huvudentreprenör kan det finnas flera underentreprenören som är 

anlitade av huvudentreprenören för att uppfylla avtalsförpliktelserna gentemot beställaren. 

Även underentreprenörerna kan ha anlitat egna underentreprenören osv. Kontraktskedjan kan 

därmed bli lång och vem som utfört vad är inte alltid helt klart. När en skada uppkommer på 

beställarens egendom är det inte helt klart vem som i första hand ska bära kostnadsansvaret för 

de uppkomna skadorna eller hur långtgående huvudentreprenörens ansvar gentemot beställaren 

är.  

 

Vanligtvis är det ett försäkringsbolag som i första hand betalar ut ersättning till beställaren för 

den uppkomna skadan som vållats av någon i kontraktskedjan. Att försäkringsgivaren i första 

hand betalar ut och ansvarar för den vållade skadan innebär inte att kostanden ska stanna på 

försäkringsgivaren utan det slutliga ansvaret kan komma att hamna på en annan part i 

kontraktskedjan. 

 

Senare års praxis har lett till nya problemställningar för försäkringsgivare inom 

entreprenadrätten vilket ska behandlas i denna uppsats. 

 

 

 



4 
 

Innehållsförteckning 

Abstract ...................................................................................................................................... 2 

Sammanfattning ......................................................................................................................... 3 

1. Inledning ................................................................................................................................. 6 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 6 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................... 7 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 8 

1.4 Avgränsning ...................................................................................................................... 9 

1.5 Metod och material ........................................................................................................... 9 

1.5.1 Metodval ................................................................................................................... 9 

1.5.2 Standardavtalens ställning inom de svenska rättskällorna ............................... 11 

1.5.2.1 Kommentar ...................................................................................................... 14 

1.6 Begreppsterminologi ...................................................................................................... 15 

1.6.1 Totalentreprenad ................................................................................................... 15 

1.6.2 Försäkringsgivare .................................................................................................. 15 

1.6.3 Underentreprenör .................................................................................................. 15 

1.6.4 Sidoentreprenör ..................................................................................................... 16 

2. Entreprenadförsäkring .......................................................................................................... 16 

3. Försäkringsgivarens ersättningsansvar vid totalentreprenad i olika konstellationer ............ 18 

3.1 Allmänt ...................................................................................................................... 18 

3.2 Försäkringsgivarens ersättningsansvar när underentreprenad vållar beställaren sakskada

 .............................................................................................................................................. 20 

3.2.1 Möjlighet för beställaren till direktkrav mot underentreprenören enligt 

AB/ABT ............................................................................................................................ 20 

3.2.1.1 Kommentar ...................................................................................................... 25 

3.2.2 Försäkringsgivarens ansvar för underentreprenörens skadeståndsskyldighet 

gentemot beställaren när AB/ABT inte inkorporerats i kontraktet .......................... 27 

3.2.3 Rätten till direktkrav när AB/ABT inte inkorporerats i kontraktet................. 28 

3.2.1 Kommentar ............................................................................................................. 31 

3.3 Ansvarig aktör i fall där underentreprenör vållat beställaren skada som regleras i avtal 

mellan beställare och underentreprenör ................................................................................ 33 

3.3.1 HD:s bedömning i NJA 2010 s. 629 ...................................................................... 34 

3.3.1.1 Tredjemansavtal .............................................................................................. 35 

3.3.1.1.1 Kommentar ................................................................................................. 35 

3.3.1.2 Ställningsfullmakt ........................................................................................... 36 

3.3.1.2.1 Kommentar ................................................................................................. 38 



5 
 

3.3.1.3 Toleransfullmakt ............................................................................................. 39 

3.3.1.3.1 Kommentar ................................................................................................. 40 

3.3.1.4 Kombinations- och tillitsfullmakt .................................................................. 40 

3.3.1.4.1 Kommentar ................................................................................................. 42 

3.3.1.5 Vari grundandes huvudentreprenörens bundenhet i NJA 2010 s. 629? ........ 42 

3.3.1.5.1  Kommentar .................................................................................................. 44 

3.3.2 BKK:s yttrande om NJA 2010 s. 629 ................................................................... 44 

3.3.2.1 Rangordningsreglerna i AB/ABT .................................................................. 44 

3.3.3 Justitierådet Lundius skiljaktiga mening i NJA 2010 s. 629 .............................. 45 

3.3.4 Condictio indebiti ................................................................................................... 46 

3.4 Ansvarig aktör vid totalentreprenad där sidoentreprenad vållar skada .......................... 47 

3.4.1 Beställarens ansvar för sidoentreprenörens vållande ........................................ 47 

3.4.1.1 Kommentar ...................................................................................................... 48 

3.4.2 Huvudentreprenörens ansvar för sidoentreprenörens vållande enligt AB/ABT

 ........................................................................................................................................... 48 

3.4.2.1 Kommentar ...................................................................................................... 50 

3.4.3 Huvudentreprenörens ansvar för sidoentreprenörens vållande enligt dispositiv 

rätt .................................................................................................................................... 51 

4. Försäkringsgivares regressrätt vid totalentreprenad ............................................................. 51 

4.1 Försäkringsgivares regressrätt ........................................................................................ 51 

4.1.2 Syfte och bakgrund bakom försäkringsgivarens regressrätt ............................. 52 

4.1.2 Allmänt om försäkringsgivares regressrätt ......................................................... 54 

4.1.2.1 Försäkringsgivares regressrätt när ersättning utbetalats från en 

ansvarsförsäkring ........................................................................................................ 58 

4.1.3 Begräsningar i försäkringsgivarens regressrätt .................................................. 59 

4.1.4 Försäkringsgivares regressrätt mot underentreprenörer .................................. 60 

4.1.5 Kommentar ............................................................................................................. 63 

5. Slutkommentar ..................................................................................................................... 65 

6. Källförteckning ..................................................................................................................... 68 

  



6 
 

1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Idag blir det allt vanligare med totalentreprenader inom byggbranschen, där många led av olika 

aktörer i form av underentreprenörer och sidoentreprenörer verkar och där olika partsrelationer 

uppstår.  

 

De problem som kan uppkomma vid totalentreprenader är att det utåt sett dvs. från beställarens 

sida, endast ser ut som att den som står för totalentreprenaden är den enda entreprenören när 

entreprenaden egentligen består av många underentreprenörer i flera olika led. Förutom de olika 

leden av underentreprenörer som verkar under totalentreprenaden förekommer även de så 

kallade sidoentreprenörerna som är avtalsparter till beställarens och verkar vid sidan av 

huvudentreprenören. Trots att sidoentreprenören står under beställaren kan sidoentreprenörens 

arbete i vissa fall samordnas av huvudentreprenören. Denna konstruktion kan bli problematisk 

vid försäkringsansvarsfrågor som kan uppkomma under byggtiden. I fall där annan entreprenör 

än huvudentreprenören vållar beställaren sakskada är det inte klart vilken entreprenörs 

försäkringsbolag som får stå för de slutliga kostnaderna. Det kan även vara problematiskt vid 

tecknande av försäkring uttömmande bestämma vad försäkringen ska avse. Det är inte det 

lättaste för en huvudentreprenad att kunna förutsätta vilka eventuella försäkringsfall som kan 

uppstå på en entreprenad, framförallt i fall där huvudentreprenören inte själv är skadevållare.  

Det är ytterst svårt för en huvudentreprenör att få full kontroll på den långa kontaktkedjan av 

olika parter som vanligtvis förekommer i en totalentreprenad.  

 

Försäkringsansvarsfrågan i entreprenad ställs på sin spets i det s.k. ”nyckelfallet” NJA 2010 s. 

629 där ett avtal om ersättningsansvar upprättats mellan beställaren och underentreprenören. 

Avtalet avsåg kvittens av en huvudnyckel där det förelåg en vitesklausul på 15 000 kr vid förlust 

av nyckeln. Trots att avtal upprättats mellan beställaren och underentreprenören fick 

huvudentreprenörens försäkringsbolag svara för den uppkomna skadan. Huvudentreprenörens 

försäkringsgivare blev bunden av en klausul som upprättats mellan underentreprenören och 

sidoentreprenören på uppdrag av beställaren, utan huvudentreprenörens vetskap. Trots att 

försäkringsbolaget betalat ut ett belopp som motsvarade den kostnad skadelidande haft pga. 

underentreprenörens vållande hade försäkringbolaget ingen möjlighet att föra en regresstalan 

mot den faktiska skadevållaren för hela det utbetalde beloppet. HD:s dom medför till att 
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huvudentreprenörer har ett ytterst omfattande ansvar för sina underentreprenörers handlingar 

och även för de handlingar som underentreprenörer gör på eget initiativ utanför 

huvudentreprenörens vetskap. Effekten av huvudentreprenörers långtgående ansvar för 

underentreprenörers handling bidrar till att försäkringsgivare får stå för de slutliga kostnaderna. 

Frågan är om det är rimligt att försäkringsbolag ska få stå risken för att ansvara för villkor som 

försäkringstagaren inte ingått avtal om? 

 

1.2 Frågeställning 

Den övergripande frågeställningen i denna uppsats är hur försäkringsgivares ersättningsansvar 

ser ut för sakskador på beställarens egendom i totalentreprenad med flera parter i olika 

konstellationer. Frågeställningen grundar sig till stor del på HD:s domskäl i NJA 2010 s. 629.  

 

För att besvara den övergripande föreställningen kommer jag att dela upp den i följande 

underfrågor: 

 

- När kan huvudentreprenören ha ansvar för sakskador som en underentreprenör vållat 

beställaren?  

o När kan huvudentreprenörens försäkringsgivare i fall där huvudentreprenören i 

ett första skede anses ansvarig ha ett slutligt ansvar för sakskador som en 

underentreprenör vållat beställaren? 

- När kan huvudentreprenören ha ansvar för sakskador som en sidoentreprenör vållat 

beställaren? 

o När kan huvudentreprenörens försäkringsgivare i fall där huvudentreprenören i 

ett första skede anses ansvarig ha ett slutligt ansvar för sakskador som en 

sidoentreprenör vållat beställaren? 

- När kan huvudentreprenören ha ett ansvar för sakskador som en sidoentreprenör vållat 

huvudentreprenören? 

o När kan huvudentreprenörens försäkringsgivare i fall där huvudentreprenören i 

ett första skede anses ansvarig ha ett slutligt ansvar för sakskador som en 

sidoentreprenör vållat huvudentreprenören? 

 

Med slutligt ansvar menas försäkringsgivarens möjlighet till regress i de olika underfrågorna 

under förutsättning att ansvaret till en början tilldelats huvudentreprenörens försäkringsgivare.  
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Med regressrätt avses försäkringsgivarens rätt att träda in i den skadelidandes rätt till 

skadestånd. Regressrätten uppstår inte förrän försäkringsbolaget faktiskt betalt ut ett belopp till 

den skadelidande och regressrätten kan aldrig avse ett högre belopp än den som betalts ut enligt 

7:9 försäkringsavtalslagen (2005:104).  

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka ansvarsfrågor inom entreprenadrätten med utgångspunkt 

i huvudentreprenörens försäkringsgivares ansvar för annans vållande på beställarens egendom. 

Idag finns det brist på lagstiftning inom entreprenadrätten, vilket i sig inte behöver vara 

problematisk om parterna väljer att använda sig av de utformade bestämmelserna i 

standardavtalen AB/ABT som är upprättade specifikt för entreprenadavtal. Dock kan det vara 

aktuellt att klargöra hur ansvarsfördelningen ser ut utifrån reglerna i AB/ABT och hur olika 

specifika ansvarssituationer ska hanteras.  

 

Något som däremot är problematiskt inom den icke lagreglerade entreprenadrätten är den 

spretande och inte helt klara praxis gällande olika ansvarsfrågor. Det finns ett antal olika 

rättsfall som berör ansvarsfördelningen inom entreprenadrätten och som bidragit till förvirring 

och frågetecken. Framförallt ett rättsfall som kommer nämnas vid ett flertal tillfällen i uppsatsen 

har bidragit till att försäkringsbolagens hantering av ansvarsfrågor inom entreprenadrätten inte 

längre fungerar som tidigare. Syftet med uppsatsen är därmed att utreda och behandla de 

frågetecken som uppkommit i och med praxis samt vilka eventuella effekter praxis kan komma 

att ha för de olika parterna, såsom huvudentreprenören, huvudentreprenörens försäkringsgivare, 

underentreprenörer och beställaren.  

 

Upplägget i uppsatsen är att i del ett undersöka totalentreprenörens försäkringsgivarens, i form 

av totalentreprenörens försäkringsbolags, ersättningsansvar gentemot beställaren i fall där en 

underentreprenör/sidoentreprenör är vållare. Del två kommer vara av en försäkringsrättslig 

karaktär. I del två undersöks om en eventuell regressrätt för totalentreprenörens 

försäkringsbolag är möjlig i de fall totalentreprenörens försäkringsgivare i del ett blivit 

ersättningsskyldiga gentemot beställaren. Att uppsatsen är uppdelad i två delar beror på att 

syftet med uppsatsen även är att överse hela ansvarskedjan inom entreprenadrätten och vem i 

slutändan som får stå för det slutliga ansvaret.  
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Uppsatsen riktar sig till försäkringsbolag som verkar inom byggbranschen och syftar till att ge 

vägledning åt aktörer inom byggbranschen om vad som är gällande rätt vid 

försäkringsansvarsfrågor. 

 

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen är avgränsad till ansvarsfrågor inom totalentreprenad med kommersiell natur, där 

underentreprenör/sidoentreprenör och inte huvudentreprenaden själv vållat beställaren skada. 

Konsumentfrågor kommer därmed inte att beröras i denna uppsats. Uppsatsen behandlar den 

problematik som kan uppstå när totalentreprenörens försäkringsbolag blir ansvarigt för annans 

vållande. Avgränsningen avser ansvaret mellan huvudentreprenören samt dennes 

försäkringsgivare gentemot beställaren där beställaren är att se som skadelidande. I uppsatsen 

berörs endast skador i form av sakskador som beställaren vållats.  Personskador och rena 

förmögenhetsskador kommer därmed inte att behandlas. Med sakskador i denna uppsats menas 

fysiska skador på egendom och inte dröjsmål eller fel i entreprenaden. 

 

Jag kommer till största del att utgå från att standardavtalet ABT06 är inkorporerade i avtalet 

och utifrån ABT:s bestämmelser undersöka vem ansvaret hamnar på. Uppsatsen tar sikte på fall 

där huvudentreprenören har en ansvarsförsäkring som täcker de aktuella skador som kan tänkas 

uppkomma i en entreprenad. Däremot utesluts inte frågor om egendomsförsäkring. 

 

Dessutom kommer även fall att beröras där dessa standardavtal inte gäller parterna emellan och 

där den dispositiva rätten blir av betydande vikt. Därmed har jag valt att problematisera 

standardavtalens ställning inom de svenska rättskällorna i metodavsnittet. Jag har valt att i 

denna uppsats avgränsa mig till den svenska byggbranschen där alla aktörer i kontraktskedjan 

är svenska byggföretag. En komparativ del med internationellt rätt kommer därmed inte att tas 

med i denna uppsats. 

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metodval 

I uppsatsen har jag använt mig av de svenska rättskällorna: lagar, förarbeten, praxis och doktrin, 

där det går att applicera en lagregel, eftersom syftet med utredningen är att fastställa hur 

rättsläget ser ut idag. Vad som faller in under begreppet rättskällor är dock inte helt klart vilket 
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kommer att problematiseras mer utförligt under 4.1.2. Eftersom entreprenadrätten till stor del 

regleras genom de rådande standardavtalen kan det vara problematiskt att fastställa gällande 

rätt utifrån rättskälleläran. Inom doktrin har det varit omdiskuterat om standardavtalen skulle 

utgöra en rättskälla i form av sedvänja. Standardavtalens rättsliga ställning kommer vidare i 

denna uppsats att diskuteras i 1.4.2.1 

 

Den lagstiftning som är av relevans i uppsatsen är försäkringsavtalslagen (FAL), avtalslagen 

(1915:218) och skadeståndslagen (1972:207). För att veta syftet och ändamålet med lagreglerna 

har förarbeten varit en vägledning eftersom det inte alltid är det enklaste att utifrån lagtexten 

veta hur en regel ska tillämpas i olika typsituationer. Även lagkommentarer och doktrin har 

använts som komplement till förarbetena som vägledning för att kunna fastställa hur lagregler 

och principer ska tolkas och tillämpas i de situationer som behandlas i uppsatsen.2  

 

Vid tillämpning av regler för specifika situationer inom entreprenad- och försäkringsrättens 

område har praxis till stor del behandlats. Uppsatsen bygger främst på praxis som rättskälla där 

uppsatsens olika problemställningar bygger och är hämtade från rättsfallet NJA 2010 s. 629. 

Praxisen går dock isär en del gällandes de problemställningar som behandlas i uppsatsen. Ett 

ställningstagande kring den oenighetliga praxisen har därmed behövts göras för att klargöra hur 

en likartad tvist skulle bedömas i framtiden och vad som är förenligt med de övriga 

rättskällorna. Däremot kan spekulationer endast göras eftersom man aldrig kan ha vetskap om 

hur en eventuellt uppkommen tvist kommer att bedömas när det råder oenighet inom praxis.  

 

Utgångspunkten i uppsatsen har varit att analysera NJA 2010 s. 629 som i vissa delar kan anses 

vara i strid med den rådande lagstiftning som finns.3 Jag har valt sammanvägning av olika 

relevanta intressen vilket i sig kan anses vara problematiskt.  Dessutom har jag valt att 

ifrågasätta HD:s domskäl eftersom jag inte anser att de är ändamålsenlig med de rådande 

reglerna och principerna.4 Jag anser att det finns grund för att ifrågasätta HD:s dom eftersom 

skälen inte har stöd i lag eller tidigare praxis.5 

 

                                                           
1 Ekelöf, Edelstam, Heuman och Pauli, 2016, s. 90f. 
2 Ekelöf, Edelstam, Heuman och Pauli, 2016, s. 87, 91. 
3 Ekelöf, Edelstam, Heuman och Pauli, 2016, s. 87, 91. 
4 Ekelöf, Edelstam, Heuman och Pauli, 2016, s. 87.f. 
5 Ekelöf, Edelstam, Heuman och Pauli, 2016, s. 91. 
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Förutom att endast fastställa gällande rätt har jag även valt att analysera och problematisera 

rättsläget, med utgångspunkt i lagreglernas och standardavtalens syfte och ändamål men även 

utifrån den effekt som framförallt praxis kan komma att få på försäkringsrätten inom 

entreprenadrättens område.  

 

Eftersom det råder brist på lagstiftning inom entreprenadrätten har jag även undersökt vilka 

alternativ som skulle bidra till den bästa och minst skadliga lösningen för alla inblandade parter. 

Däremot rör det sig om hypotetiska bedömningar varvid kritik kan riktas pga. den osäkerhet 

och oförutsebarhet som de hypotetiska bedömningarna medför.6 Dock anser jag att det är den 

bästa lösningen eftersom praxis är oenhetlig och det föreligger stor brist på reglering inom 

entreprenadrätten.  

 

1.5.2 Standardavtalens ställning inom de svenska rättskällorna 

Entreprenadrätten är ett område inom juridiken där det råder brist på lagstiftning, framförallt 

inom den kommersiella entreprenadrätten.7 Även den praxis som finns inom entreprenadrätten 

är mager eftersom kommersiella tvister i stor omfattning handläggs i skiljedomstolar.8 Bristen 

på lagstiftning och praxis har bidragit till ett behov av att skapa en formulärrätt i form av 

standardavtal på området. Standardavtal är avtal som helt eller delvis ingås utifrån 

standardiserade villkor som är ämnade att tillämpas likartat.9 Standardavtal som AB/ABT liknar 

och fungerar på liknande sätt som en lag. I likhet med lag kan standardavtalen inte vara 

uttömmande trots att bestämmelserna är utförliga.10 Dock får det inte glömmas att det 

förekommer entreprenader där standardavtalen inte tillämpas.11 Inom näringslivet är 

standardavtalen de mest betydelsefulla instrumentet för normbildning. Standardavtalen har fått 

en alltmer spridd användning i avtal mellan näringsidkare men även mellan näringsidkare och 

konsument.12 Syftet med standardavtalen har varit att precisera rättsläget vid kommersiella 

entreprenadavtal eftersom avtalstypen inte är lagreglerad.13 I doktrinen har bristen på 

lagstiftning inom den kommersiella entreprenadrätten inte ansetts utgör ett problem pga. de 

rådande standardavtalen i branschen.14 Standardavtalen spelar därmed en viktig roll och enligt 

                                                           
6 Ekelöf, Edelstam, Heuman och Pauli, 2016, s. 98. 
7 Hedberg, 2011, s. 10 samt Bernitz, 2013, s. 21. 
8 Bernitz, 2013, s.136, s. 21. 
9 Hedberg, 2010, s. 5, s. 10. 
10 Hellner, 2005, s.128. 
11 Hellner, 2005, s.127. 
12 Bernitz, 2014, s. 179. 
13 Bernitz, 2013, s. 13f. 
14 Bengtsson, 1976, s. 104. 
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Bernitz får entreprenadrätten sin rättsliga normering genom de rådande standardavtalen.15 

AB/ABT är ägnad att tillämpas näringsidkare emellan.16 Det som är karaktäristiskt för AB/ABT 

är det stränga ansvaret huvudentreprenören bär gentemot beställaren under entreprenadtiden 

samt den långa tid huvudentreprenören ansvarar för fel och skador.17  

 

Byggandets Kontraktskommitté (BKK) är ett förhandlingsorgan inom entreprenadjuridiken 

som har tagit fram och utformat standardavtal för byggnadsområdet i form av Allmänna 

bestämmelser. De allmänna bestämmelserna är framtagna inom olika branschorganisationer 

genom förhandlingar och kompromisser mellan beställarsidan och entreprenadsidan i syfte att 

tillvarata partsintressen och precisera rättsläget. De allmänna bestämmelserna är gemensamt 

upprättade standardavtal så kallade ”agreed documents” och utgör en partsöverenskommelse.18 

Agreed documents inom bl.a. entreprenadrätten har kommit till genom samverkan mellan olika 

organisationer eller utifrån alla parters intressen och kan därmed anses vara rimligt 

avbalanserade.19 

 

Vilken ställning standardavtalen har inom de svenska rättskällorna och om standardavtalen 

utgör handelsbruk är en omdiskuterad fråga.20 Handelsbruk är en särskild form av sedvänja som 

nått en hög grad av fasthet och stadga och som avser handlingsmönster inom en bransch.21 Inom 

doktrinen råder det delad mening om huruvida standardavtalen utgöra sedvänja. Vissa författare 

och näringslivsföreträdare menar att de delar av standardavtalen som är allmänt använda inom 

branschen bör tillerkännas en särställning.22 Ramberg anser att standardavtal borde godtas utan 

att inkorporeras i avtalet om de vunnit erforderlig utbredning och stadga eftersom standardavtal 

främjar förutsebarhet och stabilitet inom den kommersiella entreprenadrätten.23 Hellner menar 

däremot att standardavtal inte kan tillerkännas en ställning som sedvänja och få företräde 

framför dispositiva regler.24 Vid brist på avtalade villkor för en entreprenad kan det diskuteras 

om AB ska tillämpas trots avsaknad av överenskommelse avseende AB eller om principerna 

för arbete på annans egendom ska tillämpas. Det finns inget hinder för domstolarna att eftersöka 

                                                           
15 Bernitz, 2013, s. 32. 
16 Hellner, 2005, s.127. 
17 Bengtsson, 2013, s. 73. 
18 Hedberg, 2010, s.15. 
19 Bernitz, 2014, s. 180f. 
20 Bernitz, 2013, s. 30, s. 13f.  
21 Bernitz, 2013, s. 25f. 
22 Bernitz, 2013, s. 59f. 
23 Ramberg, 1994, s. 177. 
24 Hellner, 2011, s. 125. 
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en lämplig lösning med hänsyn till bestämmelserna i AB. Däremot tillerkänns inte AB en 

ställning som allmän rättsgrundsats eller handelsbruk som kan undantränga dispositiv rätt.25 

Huvudregeln enligt svensk rätt är att standardavtalen inte utgör sedvänja.26 Praxis delar denna 

uppfattning.27 I NJA 1999 s. 629 anförde HD följande: ”att ett standardvillkor allmänt används 

är inte detsamma som att det föreligger handelsbruk”.28 Bengtsson menar att dispositiva regler 

inte kan uteslutas då utgångspunkten vid brist på lagregler och praxis inom entreprenadavtal 

blir att finna allmänna avtalsrättsliga- och obligationsrättsliga regler som kan tillämpas på 

entreprenadavtalet genom exempelvis analogier.29 I NJA 2013 s. 271 angav HD att dispositiv 

rätt ska tillämpas om inte standardavtalet är inkorporerat i kontraktet. Standardavtalen har 

förhandlats fram av byggbranschen mot bakgrund av allmänna obligatoriska principer och 

köplagens (1990:931) regler varvid det föreligger viss överensstämmelse mellan dispositiv rätt 

och standardavtalen.30 

 

För att standardavtalet ska gälla krävs det att det inkorporeras i det individuella kontraktet. Det 

faktum att de allmänna reglerna är dispositiva bidrar till att bestämmelserna i AB gäller framför 

dem om det avtalats parterna emellan.31 I praktiken har det emellertid visat sig vara tillräckligt 

att det individuella kontraktet uttryckligt och tydligt hänvisar till det standardavtal som ska 

tillämpas mellan parterna.32 Däremot menar Samuelsson att det finns en viss indikation på att 

delar av standardavtalen kan bli tillämpliga trots att parterna inte hänvisat standardavtalet i det 

enskilda kontraktet. Vid utveckling av den dispositiva entreprenadrätten är det troligt att 

rättstillämparen utgår från standardavtalen som branschen själva har skapat. Det vore varken 

effektivt eller rationellt att skapa en norm som är oförenligt med de allmänna bestämmelser 

branschen själv utformat i de fall standardavtalet inte är inkorporerat i kontraktet.33 Det är 

möjligt att tillämpliga delar i standardavtalen skulle kunna ses som del i kontrakten genom 

partsbruk om parterna är väl förtrogna med standardavtalen. Enligt Bernitz skulle 

standardavtalen utan att betraktas som handelsbruk ge uttryck för branschpraxis.34 Utifrån hela 

                                                           
25 Hellner, 2005, s.131. 
26 Bernitz, 2013, s. 30. 
27 Bernitz, 2013, s.59f. 
28 NJA 1999 s. 629. 
29 Bengtsson, 1976, s. 14. 
30 Degerfeldt, 2016, s. 308 samt NJA 2013 s. 271. 
31 Hellner, 2005, s. 143. 
32 Samuelsson, 2011, s. 319. 
33 Samuelsson, 2011, s. 322. 
34 Bernitz, 2013, s. 60f. 
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standardiseringsidén finns det en obenägenhet att bortse från standardavtalen till förmån för 

villkor i individuella avtal.35  

 

1.5.2.1 Kommentar 

I doktrin tycks således majoriteten av författarna vara eniga om att standardavtalen inte utgör 

sedvänja i form av handelsbruk. Dock utesluts det inte att delar i standardavtalen skulle kunna 

utgöra partbruk. Bristen på lagstiftning inom den kommersiella entreprenadrätten har bidragit 

till att standardavtalen har fått en vägledande roll och vital betydelse. I doktrinen har det 

framhållits att standardavtalen inte ska ha möjlighet att slå undan dispositiv rätt och att 

innehållet i standardavtalen därmed inte kan betraktas som handelsbruk. Jag kan finna detta en 

aning märkligt eftersom standardavtalen är utformade efter den dispositiva rätten och är 

anpassade efter branschen med beaktande av de parter som verkar inom entreprenadrätten. De 

utomrättsliga normerna har en så pass hög dignitet och är de regler som följs inom branschen. 

Även om normerna inte utgör gällande rätt i en juridisk mening används och anses normerna 

inom branschen utgör gällande rätt. Framförallt inom entreprenadrätten, där det råder stor brist 

på lagstiftning, är standardavtalen oftast avgörande och har störst dignitet, varvid dessa måste 

tas i beaktande vid en undersökning om hur gällande rätt ser ut på området.  

 

Utgången i olika tvister borde därmed inte bli olika beroende på om standardavtalen eller 

dispositiv rätt tillämpas eftersom dessa är relativt harmoniserade. Huvudregeln, menar jag, bör 

vara att standardavtalen inte utgör sedvänja men att de trots detta inte kan uteslutas som 

rättskälla med tanke på avtalets särställning inom entreprenadrätten. Standardavtalet har även 

en betydande roll för entreprenörens försäkringsgivare eftersom majoriteten av entreprenörer 

väljer att inkorporera standardavtalen i kontrakten. Bestämmelser i standardavtalen reglerar 

ansvarsfrågor inom entreprenadrätten vilket påverkar försäkringsbolagen. Samtliga AB-avtal 

integrerats med de försäkringsvillkor som försäkringsbranschen har upprättat.  Därmed täcks 

de ansvar och risker som entreprenadvillkoren uppställer som krav i AB/ABT.36 

 

Trots att standardavtalen inte är att betrakta som en del av rättsdogmatiken kan jag tycka att 

standardavtalen ska anses utgöra en rättskälla och därmed gällande rätt pga. dess genomslag på 

marknaden och då det finns brist på lagstiftning inom entreprenadrätten.  

 

                                                           
35 Bernitz, 2014, s.181. 
36 Höök, 2012, s. 63. 
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1.6 Begreppsterminologi 

1.6.1 Totalentreprenad  

Totalentreprenad innebär att entreprenören svarar för projektering och utförande i förhållande 

till beställaren.37 Avtalsförhållandet vid totalentreprenad består av en beställare och en 

entreprenör. Entreprenören som är beställarens enda avtalspart ansvarar därmed i princip för 

hela entreprenaden i förhållande till beställaren.38 

För totalentreprenad har en särskilt variant av standardavtal framtagits i form av ABT.39 ABT 

06 bygger på AB 04 varvid man inte kan förbise innehållet i AB 04.40 I ABT 06 är paragraferna 

till stor del identiska med AB 04 och ABT är avsett att vara ett komplement till AB 04. 

Kommentarerna till AB 04 är därmed även tillämpliga på ABT 06 till största del.41 

Standardavtalet ABT 06 reglerar förhållandet mellan beställare och entreprenör.42 

 

1.6.2 Försäkringsgivare 

Försäkringsgivaren är ena parten i ett försäkringsavtal.43 Försäkringsgivare är det 

försäkringsbolag som mot vederlag från försäkringstagaren åtar sig ett ansvar om en händelse 

av visst slag inträffar. Åtagandet avser en utbetalning till försäkringstagaren vid en inträffad 

skada.44 När försäkringsgivaren betalat ut ersättning till sin försäkringstagare träder 

försäkringsgivaren in i den försäkrades rätt gentemot en skadevållare i den mån 

försäkringsersättning utgått, 7:9 FAL.45 

 

Med försäkringsgivare i denna uppsats menas huvudentreprenörens försäkringsgivare om det 

inte uttryckligen sägs något annat. 

 

1.6.3 Underentreprenör 

Underentreprenören har avtal med huvudentreprenören men inte med beställaren. 

Underentreprenadens beställare är huvudentreprenören. Underentreprenörer kan i sin tur ha 

anlitat underentreprenören under sig. 

                                                           
37 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 10. 
38 Hedberg, 1996, s. 67 f. samt Hedberg, 2010, s. 13. 
39 Hellner, 2005, s. 128f. samt Hedberg, 2010, s. 13. 
40 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 7. 
41 Hedberg, 2010, s. 189. 
42 Hedberg, 2010, s. 227. 
43 http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rs%C3%A4kringsgivare. 
44 Bengtsson, 2015, s. 15. 
45 Bengtsson, 2015, s. 339. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rs%C3%A4kringsgivare
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1.6.4 Sidoentreprenör 

Sidoentreprenörer är entreprenörer som ingått avtal med beställaren vid sidan om det avtal som 

föreligger mellan huvudentreprenören och beställaren. 

 

2. Entreprenadförsäkring  

I 5: 22 AB/ABT finns det ett krav för entreprenören att teckna en allriskförsäkring och en 

ansvarsförsäkring under entreprenadtiden. 46 De olika momenten i en allriskförsäkring och en 

ansvarsförsäkring tar sikte på en miniminivå som ska vara uppfylld.47 Allriskförsäkringen gäller 

för försäkringstagaren, försäkringstagarens beställare och underentreprenör om 

försäkringstagaren uttryckligen i avtal åtagit sig att försäkra underentreprenören.48 

Försäkringsgivaren har inte endast en lojalitetsplikt mot sin försäkringstagare utan även 

gentemot den försäkrade, trots att försäkringsgivaren och den försäkrade inte står i något 

egentligt avtalsförhållande med varandra. Den försäkrade är ägaren till den egendom som är 

försäkrad. I försäkringsavtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren föreligger en 

förmån för tredje man. Vid ett försäkringsfall är den försäkrade den som är berättigad till 

ersättningen.49  

 

Ansvarsförsäkringen gäller för den försäkrade och avser entreprenadverksamhet.50 Med den 

försäkrande likställs den försäkrandes anställda inom företaget eller på platsen. Vid grov 

vårdslöshet eller uppsåt gäller inte ansvarsförsäkringen.51 En ansvarsförsäkring täcker 

vanligtvis både inom- och utomobligatoriskt skadeståndsansvar. Syftet med en 

ansvarsförsäkring är att skydda den försäkrande mot eventuella skadeståndsanspråk.52 När 

försäkringstagaren faktiskt är skadeståndsskyldig utgår försäkringsersättningen.53 Vid varje 

skada dras en självrisk där en förhöjd självrisk kan tillämpas för vissa skador.54 Försäkringen 

är inte till för att skydda den skadelidandes intresse utan intresset hos den eventuella 

                                                           
46 Hedberg, 2010, s. 109f. 
47 Ullman, 2006, s. 284, 288. 
48 Ullman, 2006, s. 285. 
49 Munukka, 2010 s. 593. 
50 Ullman, 2006, s. 288. 
51 Ullman, 2006, s. 290. 
52 Van der Sluijs, 2006, s. 32. 
53 Van der Sluijs, 2006, s. 26. 
54 Ullman, 2006, s. 292. 
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skadevållaren, som är part i försäkringsavtalet.55 Huvudregeln är därmed att en skadelidande 

inte kan rikta direktkrav mot försäkringsgivaren utan denne får vända sig till skadevållaren.56 I 

9:7 och 9:8 FAL finns det undantag då en skadelidande tillerkänns en rätt till direktkrav.57  

 

När en skadevållare har en ansvarsförsäkring sker skadeståndsuppgörelsen i realiteten inte 

mellan skadelidande och skadevållare utan mellan skadelidande och skadevållarens 

försäkringsgivare som går in i skadevållarens ställe genom en s.k. subrogation.58 Innebörden av 

subrogation är att den som betalar ut ersättning för en skada inträder i samma rättsliga position 

som den ursprungliga skadevållaren. När skadeståndsskyldighet föreligger för en entreprenör 

övergår ansvaret till försäkringsgivaren, som är den som i realiteten betalar ut ersättningen till 

den skadelidande.59 När en försäkringsgivare och en försäkringstagare ingått avtal om 

ansvarsförsäkring kan försäkringsbolaget föra försäkringstagarens talan eller representerar 

försäkringstagaren i förhållande till skadelidande.60 Försäkringsgivaren har därmed en 

skyldighet att tillvarata försäkringstagarens intressen och bevaka försäkringstagarens rätt.61 

 

Ett försäkringsbolag har relativt dåliga kontrollmöjligheter på vilka förhållanden som kan ha en 

påverkan på försäkringen och är därmed beroende av försäkringstagarens upplysningar vid 

tecknade av försäkring.62 Vid tecknade av försäkring åtar sig försäkringsgivaren att mot 

vederlag ta på sig ett visst ansvar, dvs. försäkringbolaget tar på sig en viss risk. 

Försäkringspremien ska då motsvara risken.63 För att ett försäkringsbolag ska kunna bestämma 

premien är försäkringstagarens uppgifter om vad försäkringen ska avse viktiga. Vid tecknade 

av försäkring är det viktigt att försäkringstagaren och försäkringsgivaren är överens om vad 

försäkringen faktiskt avser.64  

 

Vid entreprenadförsäkring är det viktigt att det entreprenören vill ha försäkrat faktiskt försäkras. 

I en totalentreprenad där många kontraktskedjor av parter föreligger kan det dock vara svårt att 

                                                           
55 Prop. 2003/04:150 s. 228. 
56 Van der Sluijs, 2006, s. 63. 
57 Prop. 2003/04:150 s. 228 ff. 
58 Ramberg, 1987 s. 419.  
59 NJA 2013 s. 233. 
60 Munukka, 2010 s. 593. 
61 Munukka, 2010 s. 594. 
62 Munukka, 2010 s. 591. 
63 Bengtsson, 2015, s. 15f. 
64 Bengtsson, 2015, s. 17. 
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förutse alla möjliga risker som kan uppkomma, framförallt de risker som finns hos exempelvis 

en underentreprenör.   

 

3. Försäkringsgivarens ersättningsansvar 

vid totalentreprenad i olika konstellationer 

3.1 Allmänt   

I en totalentreprenad består avtalsförhållandet av två parter: en beställare och en entreprenör.65 

Vanligtvis är det dock flera entreprenörer inblandade i form av underentreprenörer och 

sidoentreprenörer. Kedjan kan därmed bli lång trots att det utåt sett ser ut som att de enda parter 

som är inblandade är beställare och huvudentreprenör. Som Degerfeldt beskriver det så följer 

inte parterna alltid de formella kontrakts- och beslutsvägarna. Beställaren, som saknar direkt 

avtal med underentreprenören, kan direkt komma överens om utförande med 

underentreprenören utan huvudentreprenörens vetskap eller medverkan.66 Vardera 

entreprenören har, om inget annat föreskrivits i kontraktet, ett försäkringsavtal tecknad mellan 

sig och ett försäkringsbolag. Enligt 5:22 AB/ABT har entreprenören en skyldighet att teckna en 

allriskförsäkring och en ansvarsförsäkring under entreprenadtiden. Ansvarsförsäkringen är till 

för att entreprenören ska ha ett försäkringsskydd mot eventuellt uppkomna skadeståndsanspråk 

som kan riktas mot denne. Försäkringskravet i AB/ABT är ett skydd för både entreprenören 

och den eventuella skadelidande. Ansvarsförsäkringen ska vara alltäckande med undantag för 

bl.a. felavhjälpande, vite vid försening och rena förmögenhetsskador. Försäkringen avser inte 

enskilda entreprenader utan entreprenadföretagets totala verksamhet varvid det är av vikt att 

entreprenören och försäkringsbolaget är ense om försäkringens omfattning.67 Entreprenörens 

har ett långtgående ansvar under entreprenadtiden gentemot beställaren.68 I de fall där 

beställaren är byggherre är beställaren medförsäkrad i entreprenörens allriskförsäkring. Därmed 

undviks eventuella gränsdragningsfrågor.69   

 

                                                           
65 Höök, 2012, s. 11. 
66 Degerfeldt, 2016, s. 9. 
67 Hedberg, 2010, s. 109f. 
68 Bengtsson, 2013, s. 73. 
69 Bengtsson, 2013, s. 74f. 
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Vid ansvarsfrågor blir det i praktiken en reglering mellan entreprenörens försäkringsbolag och 

den skadelidande och inte mellan entreprenören och den skadelidande trots att det i AB/ABT:s 

bestämmelser är skrivet om entreprenörens ansvar. Indirekt är entreprenörens 

ersättningsskyldighet vid skador försäkringsgivarens ansvar.  

 

Entreprenörens försäkringsgivare svarar för skador som orsakats i arbetet genom vårdslöshet.70 

Enligt huvudregeln i 5:1 AB 04/ABT 06 har huvudentreprenören och därmed 

försäkringsgivaren ansvar för skador och incidenter som sker under entreprenadtiden.71 

Entreprenören står faran för skada på entreprenaden fram tills slutbesiktning. Den fara 

entreprenörens står för avser mera ordinära olyckor. Att stå fara innebär att entreprenören kan 

bli skadeståndsskyldig.72 Ansvarsregeln är kopplad till huvudentreprenörens obligatoriska 

försäkringsskydd för den pågående entreprenaden för att försäkra att huvudentreprenören har 

ekonomisk möjlighet att avhjälpa eventuellt uppkomna skador på entreprenaden.73 Att man valt 

att lägga ansvaret på huvudentreprenören och dess försäkringsbolag under entreprenadtiden 

beror på att huvudentreprenören är den av beställaren och huvudentreprenören som har bäst 

insyn i entreprenaden.74  Till den ovannämnda huvudregeln finns även undantag där 

huvudentreprenören inte blir ansvarig för skador som uppkommer på entreprenaden. Det kan 

avse force majeure-händelser, vilket framgår av 5:1 3 st AB 04, eller när skada på entreprenaden 

beror på beställaren.75 Skadeståndsskyldighet regleras närmare i 5 kap. AB 04/ABT 06.76 I 5:9 

AB/ABT finns en ren skadeståndsregel som förutsätter adekvat kausalitet. Bestämmelser avser 

skador på motparts arbete som uppkommer genom vårdslöshet vid utförande av eget arbete, 

vilket i realiteten vanligtvis förekommer mellan huvudentreprenören och underentreprenören.77 

Även 5:11 AB/ABT är en skadeståndsregel som omfattar de skador som faller utanför de övriga 

ansvarsbestämmelserna i 5 kapitlet. 5:11 AB/ABT omfattar exempelvis fall där skada 

uppkommer på motpartens egendom. Om inget annat är föreskrivet ansvarar part för den skada 

som åsamkats motparten genom vårdslöshet enligt 5:11 1st. AB/ABT Skadeståndsregeln avser 

ett culpaansvar. Regeln är exempelvis tillämplig i de fall entreprenören skadar beställarens 

egendom som inte utgörs av entreprenaden.78 Den skadelidande parten har enligt 5:11 AB/ABT 

                                                           
70 Bengtsson, 1976, s. 122. 
71 Hedberg, 2010, s. 86. 
72 Hellner, 2005, s. 136. 
73 Hedberg, 2011, s. 51. 
74 Hedberg, 2011, s. 50. 
75 Hedberg, 2011, s. 52. 
76 Rådberg, 2011, s. 69. 
77 Hedberg, 2010, s. 96. 
78 Hellner, 2005, s. 141. 
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en rätt till ersättning upp till 15 % av kontraktssumman eller det högre belopp som täcks av 

entreprenörens försäkring.79 Den beloppsbegränsning som regleras i AB/ABT 5:11 gäller inte 

vid grov vårdslöshet.80 Huvudentreprenörens ansvar slutar vanligtvis att upphöra vid 

överlämnandet.81  

 

Nedan kommer fall där olika aktörer, med undantag för huvudentreprenören, vållar beställaren 

sakskada att behandlas. Fallen avser olika konstellationer inom en totalentreprenad. Syftet är 

att undersöka vem som blir ersättningsansvarig gentemot beställaren.  

 

3.2 Försäkringsgivarens ersättningsansvar när 

underentreprenad vållar beställaren sakskada 

Beställare ________ Huvudentreprenör ________ Underentreprenör 

 

Vid totalentreprenad är avtalsparterna beställaren och huvudentreprenören. Dock är det vanligt 

att underentreprenören utför många av huvudentreprenörens arbeten varvid det kan hända att 

underentreprenören vållar skada på beställarens egendom. Frågan är när huvudentreprenören 

kan ha ansvar för sakskador som en underentreprenör vållat beställaren. 

 

3.2.1 Möjlighet för beställaren till direktkrav mot underentreprenören enligt 

AB/ABT  

Vid uppkommen skada har det utomobligatoriska skadeståndsansvaret som utgångspunkt en 

generell giltighet.82 I 1:1 skadeståndslagens (SkL) kommer utgångspunkten till uttryck. 

Bestämmelser i skadeståndslagen ska tillämpas om inget annat föranleds av avtal eller i övrigt 

följer av regler om skadestånd i avtalsförhållanden. Ett avtal mellan parterna kan därmed 

föranleda avvikelser från bestämmelserna i skadeståndslagen.83 Möjligheten att på 

utomobligatorisk grund vända sig på mot medkontrahentens medkontrahent kan parterna 

komma överens om i avtalet.84 Vid möjlighet för beställaren att direkt kräva underentreprenören 

på ersättning skulle huvudentreprenören undgå ansvar. I praxis har prövats om standardavtalet 

                                                           
79 Hedberg, 2010, s. 97f. 
80 Hellner, 2005, s. 141. 
81 Hedberg, 2011, s. 50. 
82 Prop. 1972:5 s. 157f. 
83 Prop. 1972:5 s. 488 f., s. 489 f. 
84 NJA 2014 s. 760. 
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AB ger skadelidande rätt att hoppa över kontraktskedjan och rikta skadeståndsanspråk direkt 

mot skadevållaren.85  

 

Om en underentreprenör genom ett vårdslöst handlande orsakar en sakskada på 

huvudentreprenörens arbete ska underentreprenören ersätta skadan enligt 5:9 AB 04/ABT 06. 

Ansvaret avser ett culpaansvar.86 Vållar underentreprenören beställaren skada på entreprenaden 

har emellertid huvudentreprenören en skyldighet gentemot beställaren att avhjälpa den skada 

underentreprenör orsakat. Huvudregeln är att huvudentreprenören svarar för skador 

underentreprenören vållar beställaren. Huvudentreprenörens försäkringsgivare får därmed 

betala ut ersättning för den skada underentreprenören vållat beställaren. Vidare kan 

huvudentreprenörens försäkringsgivare i ett senare skede föra skadeståndstalan mot 

underentreprenören, vilket behandlas senare i uppsatsen.87 I 5:12 AB 04/ABT 06 stadgas ett 

ansvar som liknar det skadeståndsrättsliga principalansvaret. Varje part svarar för sig och för 

sina anlitade kontraktsmedhjälpare enligt allmänna grundsatser. Huvudentreprenörerna svarar 

således för exempelvis underentreprenörers vållande. Underentreprenörerna svara i sin tur för 

sina anlitade underentreprenörer. Däremot svara inte en byggherre för de som är sidoordnade 

honom.88 När skada drabbar motparten genom en egen anställd uppstår ett skadeståndsansvar 

för den vilket skadevållaren står under.89 Den begränsning som stadgas i 5:12 AB/ABT om 

anlitade ansvar är samma begränsning som gäller för entreprenörens eget ansvar.90 Även 

huvudregeln i 5:1 AB 04/ABT 06 reglerar en parts ansvar för sina anställda och anlitade 

personer. Underentreprenören är att anse som anlitad person. Anlitade personer avser både 

juridiska och fysiska personer.91 Regeln i 5:1 AB 04/ABT 06 avser endast förhållandet mellan 

två parter i form av beställare och entreprenör.92 Däremot kan exempelvis en huvudentreprenör 

träda in som beställare gentemot sin underentreprenör och på så vis falla in under 5:1 AB 

04/ABT 06.93 I AB 04/ABT 06 regleras endast ansvaret parterna emellan. I praxis har det 

diskuterats om man inom ramen för AB 04/ABT 06 kan hoppa över sin avtalspart och direkt 

rikta anspråk mot skadevållaren. Ett hopp i kontrakatskedjan skulle bidra till ett sätt att gå runt 

                                                           
85 NJA 2007 s. 758. 
86 Hedberg, 2010, s. 96. 
87 Hedberg, 2011, s. 55, s. 76f. 
88 Hellner, 2005, s. 130. 
89 Hedberg, 2011, s. 85. 
90 Hellner, 2005, s. 141. 
91 Hedberg, 2010, s. 99. 
92 Hedberg, 2010, s. 96. 
93 NJA 2013 s. 271. 
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huvudregeln som säger att huvudentreprenören är att anses som ansvarig för skador en 

underentreprenör vållar beställaren.  

 

I NJA 1986 s. 712 ”Hamnkranfallet” blev en hamnkran skadad pga. av en defekt i kranens 

överlastindikator. Hamnförvaltningen hade ingått ett avtal med ett företag som tillverkade 

kranen. Indikatorn hade emellertid tillverkats av en leverantör till det företag som tillverkade 

kranen. Skadeståndskravet framställdes mot leverantören som hade tillverkat indikatorn.94 

Tillverkaren av indikatorn ansågs ansvarig för den uppkomna skadan. Som skäl för detta angav 

HD att indikatorn utgjorde en väsentlig säkerhetsanordning i kranen och ett fel i indikatorn 

medfört en betydande risk för personskada och omfattande sakskada. Domen medförde därmed 

en rätt för en skadelidande att på utomobligatorisk grund rikta skadeståndsanspråk mot en icke-

avtalspart som tillhörde samma kontraktskedja som skadelidande själv.95 Dock avsåg 

Hamnkranfallet ett produktansvar där en betydande risk för personskada förelåg varvid det 

prejudiciella värdet kan anses vara väsentligt begränsat till produktansvar där det föreligger en 

noggrann kontroll av väsentlig säkerhetsanordning. 

 

I Göta hovrätts dom den 20 december 2001 mål T 229-01, även kallad ”Bravidadomen”, hade 

en beställare och en generalentreprenör ingått avtal om ombyggnadsentreprenad där allmänna 

bestämmelser i form av AB 72 gällde för entreprenaden. I entreprenadavtalet ingick 

rörinstallationer som utfördes av en underentreprenör anlitad av generalentreprenören. Vid 

utförandet av rörinstallationerna uppstod vattenskador på byggnaden. Skadorna uppstod till 

följd av underentreprenörens vårdslöshet.96 Beställarens försäkringsgivare krävde därefter 

ersättning direkt från underentreprenören. I domen konstaterade hovrätten att AB 72 gällde 

mellan beställaren och generalentreprenören och att det i bestämmelserna fanns utförliga regler 

som reglerar en part skyldighet att utge ersättning till motparten för uppkomna skador. Dock 

anförde hovrätten att AB 72 endast reglerar förhållandet mellan beställaren och 

generalentreprenören dvs. avtalsparterna. Bestämmelserna förhindrar därmed inte beställaren 

från att kräva utomobligatoriskt skadestånd från en underentreprenör som vållat beställaren 

skada.97 Trots detta ogillade hovrätten försäkringsgivarens talan om ersättning från 

underentreprenören. Hovrättens motivering var att vid beaktande av bestämmelsens syfte och 

                                                           
94 Bengtsson, 2013, s. 119. 
95 Bengtsson, 2013, s. 120. 
96 Göta hovrätts dom den 20 december 2001 (mål T 229-01) 
97 Nydrén, 2007-08, s.700 samt Göta hovrätts dom 2001-12-20 i mål T 229-01. 
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innehåll det finns anledning att utgå från att beställaren är medveten om att en alternativ rätt till 

skadestånd från underentreprenören endast föreligger i de fall en underentreprenör vållat skadan 

genom uppsåt eller grov vårdslöshet. Dock framgår det inte av domen vilka syften och vilket 

innehåll i bestämmelserna som hovrätten avsåg.98 Bravidadomen har orsakat bekymmer och 

tvister inom försäkringsbranschen avseende frågan om en beställares rätt att hoppa i 

kontraktskedjan och rikta anspråk direkt mot en underentreprenör som vållat skadan.99 

 

I NJA 2007 s. 758 anlitade beställaren en entreprenör som generalentreprenör. Mellan 

beställaren och generalentreprenören var AB 92 tillämplig. Generalentreprenören anlitade i sin 

tur en underentreprenör för att utföra VVS-arbeten. Mellan generalentreprenören och 

underentreprenören var AB 92 tillämplig. Underentreprenören utförde en felaktig montering 

varvid stora mängder vatten strömmade ut och orsakade skador huvudsakligen på annan 

egendom än den som utgjorde entreprenaden. Underentreprenörens handlande ansågs vara 

vårdslöst. Beställarens försäkringsbolag yrkade ersättning från underentreprenörens 

försäkringsbolag. Enligt HD har beställaren inom ramen för AB 92 inte rätt till ersättning från 

en underentreprenör på utomobligatorisk grund med undantag för de fall där 

underentreprenören handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.100  

 

Beställarens försäkringsbolag If var part i NJA 2007 s. 758 och framförde i sin rättsliga 

argumentation kritik mot ”Bravidadomen”. If menade att domen väckte stor uppmärksamhet 

inom försäkringsbranschen. Tidigare begärde beställarens försäkringsbolag normalt ersättning 

direkt från vårdslösa underentreprenörer utan att mötas av några invändningar från 

underentreprenörernas försäkringsbolag. Att en underentreprenör ska kunna dra fördel och 

komma i bättre läge för att avtal upprättats mellan entreprenören och beställaren ifrågasattes av 

If. Systemet ifråga medför även att rättssystemet betungas då en process mellan beställaren och 

entreprenören med en medföljande process mellan entreprenören och underentreprenören blir 

föremål för rättsprövning. If ansåg att systemet avviker från vad som är normalt i svensk rätt då 

ersättningsansvaret mellan skadelidande och skadevållaren aldrig prövas. Bravidadomen har 

bidragit till att kontraktsförhållandet har en bindande verkan mot medkontrahentens avtalspart 

i bakre led. 

 

                                                           
98 Nydrén, 2007-08, s.701. 
99 Bengtsson, 2013, s. 122. 
100 NJA 2007 s. 758. 
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Genom att ge beställaren en rätt att rikta ett utomkontraktuellt skadeståndsanspråk mot 

underentreprenören skulle det enligt HD i NJA 2007 s. 758 bidra till ett möjliggörande för 

beställaren att undgå de ansvarsbegränsningar som annars skulle råda mellan beställaren och 

entreprenören. Enligt Bengtsson har entreprenören ett intresse av att underentreprenörer inte tar 

mer betalt för att stå risken för ett eventuellt utomkontraktuellt krav riktat mot sig. Därmed är 

en begränsning att rikta ett utomkontraktuellt skadeståndsanspråk av betydelse.101  

 

Även i NJA 2014 s. 760 har frågan prövats om en skadelidande får rikta ett utomobligatoriskt 

anspråk mot sin kontraktsparts kontraktspart. I NJA 2014 s. 760 hade en beställare avtalat om 

transport av läkemedel med en speditör som i sin tur anlitade en undertransportör för att vid 

Arlanda hantera godset. Mellan beställaren och speditören samt mellan speditören och 

undertransportören gällde standardavtalet NSAB 85. Under undertransportörens hantering av 

godset försvann läkemedlet genom stöld av tre av bolagets anställda. Försäkringsbolaget 

Länsförsäkringar och Zürich betalde ut försäkringsersättning till beställaren och krävde därefter 

motsvarande ersättning från undertransportören vars anställda som begått stölden. Frågan i 

målet var om den skadelidande vid sakskada på utomobligatorisk grund kan rikta talan direkt 

mot bakre led i en kontraktskedja när skadan uppkommit genom vårdslöshet eller uppsåt.  

 

I domskälen hänvisar HD till NJA 2007 s. 758 och anger att den domen byggde på AB 92 och 

gällde förhållandena vid generalentreprenad, varför domen enligt HD ger begränsad vägledning 

för andra fall av kontraktskedjor. Främre ledet i en kontraktskedja kan därmed som huvudregel 

enligt HD rikta utomobligatoriskt anspråk mot bakre led om inget annat följer av en särskild 

rättsregel eller föranleds av avtal. I NJA 2014 s. 760 ansåg HD att avtalet mellan beställaren 

och speditören träffar beställarens utomobligatoriska anspråk mot skadevållaren. Avtalet 

föranledde därmed att beställarens fordran var preskriberad. Skadevållaren ansvarade därmed 

inte på utomobligatorisk grund mot beställarens försäkringsgivare som övertagit beställarens 

anspråk.102 

 

I praxis föreligger en övervägande enighet om att standardavtalet AB 72 innebär en 

ansvarsbegränsning för parter i undre led. När en underentreprenör vållat en beställare sakskada 

på egendom dom inte omfattas av entreprenaden har en beställare därmed inte har rätt att hoppa 

                                                           
101 Bengtsson, 2013, s. 122. 
102 NJA 2014 s. 760. 
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över kontraktskedjan när skada inte uppkommit i något egentligt kontraktsförhållande. 103 I den 

s.k. Bravidadomen framför hovrätten emellertid att AB inte uttryckligen förbjuder en beställare 

att kräva utomobligatoriskt skadestånd direkt från en underentreprenör men dömer trots detta 

till motsatsen, vilket överensstämmer med senare praxis. Hellner menar att AB inte synes 

innehålla någon bestämmelse som möjliggör ett hopp i kontraktskedjan.104 En enighet råder om 

att undantag från huvudregeln förekommer då underentreprenören handlat uppsåtligt eller grov 

vårdslöst.105 Att inte kunna friskriva sig från ansvar när det föreligger uppsåt eller grov 

vårdslöshet överensstämmer med den kontraktsrättsliga utgångspunkten.106 Kritik har 

emellertid framfört av försäkringsbolaget If som menar att ansvarsbegränsningen medför en 

obefogad fördel för underentreprenörer i fall då underentreprenörer vållar beställare skada. 

En huvudentreprenör har inte mycket annat till valmöjlighet än att ersätta beställaren för en 

skada som underentreprenören vållat beställaren. Huvudentreprenören kan koppla in sin 

försäkringsgivare direkt när skadan upptäckts. Försäkringsgivaren kan i sin tur föra en 

skadeståndstalan mot underentreprenören.107  

 

3.2.1.1 Kommentar 

I Göta hovrätts dom ”Bravidadomen” den 20 december 2001 i mål T 229-01 diskuterades som 

sagt frågan om beställaren med hänsyn till AB 92:s syfte och innehåll har rätt att på 

utomobligatoriskt grund erhålla ersättning från underentreprenören vid sakskada. Göta hovrätt 

har i domen öppnat upp för att AB 92 inte uttryckligen förbjuder en part att rikta 

utomobligatoriskt skadeståndskrav mot en medkontrahents medkontrahent. Trots nyss nämnda 

har Göta hovrätt dömt i likhet med hur HD dömde i NJA 2007 s.758 där beställaren som 

huvudregel ansågs inte ha en rätt till skadestånd från underentreprenören vid sakskador på annat 

än entreprenaden med undantag för när underentreprenören orsakat skadan uppsåtligen eller av 

grov vårdslöshet. En slutsats om att en begräsning föreligger i de aktuella allmänna 

bestämmelserna borde därmed kunna göras trots Göta hovrättens motsatta resonemang. I NJA 

2014 s. 760 framförde HD att huvudregeln är att främre ledet i en kontraktskedja kan rikta 

utomobligatoriskt anspråk mot bakre led om inget annat föranleds av avtalet eller följer av en 

särskild rättsregel. I domskälen avfärdade HD den tidigare domen NJA 2007 s. 758 och menade 

att domen endast var tillämplig på generalentreprenader och kunde därmed inte tillämpas i det 

                                                           
103 Bengtsson, 2004, s. 840f. 
104 Göta hovrätts dom 2001-12-20 i mål T 229-01. 
105 NJA 2001 s. 711. 
106 Hellner, 2011, s. 242. 
107 Hedberg, 2011, s. 56f. 
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aktuella fallet. Förvisso är NJA 2007 s. 758 inte direkt tillämplig i NJA 2014 s. 760. Dock kan 

det tyckas att de principiella resonemangen i NJA 2007 s. 758 kunnat appliceras även i NJA 

2014 s. 760. Utgången i NJA 2014 s. 760 hade därmed blivit en annan pga. underentreprenörens 

uppsåt.108 Munukka har kritiserat HD:s resonemang i NJA 2014 s. 760 och menar att de 

utomobligatoriska reglerna endast ska verka utfyllande och uppfattas som ett komplement till 

de kontraktuella normerna.109 

 

Dessutom blir en ansvarsbegränsning av det inomobligatoriska ansvaret troligtvis inte något 

som automatiskt omfattar det utomobligatoriska ansvaret.110 Enligt Lindskog är 

utgångspunkten att avtal inte är till för att vara heltäckande parter emellan. Därmed ska en 

skadelidande part ha en valmöjlighet att antigen välja att föra sitt skadeståndsanspråk på utom- 

eller inomobligatorisk grund. Dock avser Lindskogs resonemang förhållandet mellan 

avtalsparter i ett och samma avtal.111 Lindskog anser att det inte kan vara fallet att avtal med 

intagna ansvarsregler även ska träffa det utomkontraktuella ansvaret.112 Dessutom kan det anses 

att ansvarsfriskrivnings- och ansvarsbegränsningsbestämmelser omfattas av utomobligatoriska 

anspråk.113 Enligt Munukka måste avtalsparter därmed avtala om att helt utesluta en rätt till 

utomobligatoriska anspråk eller i avtalet ange att utomobligatoriska krav innefattas för att inte 

riskera att träffas av obegränsade utomobligatoriska anspråk från sin avtalspart. Med 

utgångspunkt i AB-avtalen menar Munukka att avtalen ska tolkas på så sätt att de innefattar 

utomobligatoriska anspråk varvid även ansvarsbegränsningar blir tillämpliga på avtalsparternas 

utomobligatoriska anspråk.114 En avtalspart har därmed inga begränsningar att göra anspråk 

mot bakre led i fall där det främre avtalsledet inte bygger på AB-avtal. Enligt Munukka kan 

underleverantörer och kontraktsmedhjälpare, efter 2014 års fall, behöva se över sina 

ansvarsförsäkringsskydd. Eftersom domen förmodligen kommer ha dominerande betydelse för 

avtalsförhållanden bör avtalsparter uttryckligen ange förbud mot utomobligatoriska anspråk 

från sina motparter för att helt freda sig mot eventuella utomobligatoriska anspråk.115 

 

                                                           
108 I NJA 1996 s. 118 medgav HD ersättning på utomobligatoriska grund. Skadevållarens vårdslöshet ansågs som 

grov varvid ansvarsbegränsningarna i standardavtalet AB 72 inte ansågs tillämpliga. 
109 Munukka, 2015–16, s. 416. 
110 Munukka, 2015–16, s. 422. 
111 Lindskog, 2010, s. 204 ff. 
112 Lindskog, 2010, s. 208. 
113 Lindskog, 2010, s. 209. 
114 Munukka, 2015–16, s. 427. 
115 Munukka, 2015–16, s. 428. 
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Det kan anses rimligt att lägga ansvaret på huvudentreprenören vid totalentreprenad i de fall 

underentreprenören vållat beställaren en sakskada. Enligt Höök innebär en totalentreprenad ur 

riskfördelningssynpunkt att beställaren endast ska ha en part att vända sig mot.116 Då 

huvudentreprenören och beställaren aktivt valt att ingå avtal om totalentreprenad är båda parter 

medvetna om riskfördelningen dem emellan. Valet av typ av entreprenad är utslagsgivande vid 

ansvarsfrågan vilket parterna har möjlighet att påverka när de bestämmer vilken typ av 

entreprenad avtalet ska avse.117 Vem som står för den slutliga risken är däremot en annan fråga 

som kommer behandlas nedan, se 4.  

 

Före 2014 års fall ansågs huvudentreprenören vara ansvarig för de skador som 

underentreprenören vållat beställaren såvida underentreprenören inte uppsåtligen eller av grov 

vårdslöshet vållat skadan. Efter 2014 års fall är rättsläget inte längre helt klart. HD nämner i 

domen att 2007 års fall endast utgör ett prejudikat inom entreprenadrätten där AB-avtalens 

bestämmelser gäller i bägge leden. Därmed borde 2007 års fall vara vägledande varvid 

huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörens vållande gentemot beställaren och 

beställaren är förhindrad att rikta krav direkt mot underentreprenören.  

 

En huvudentreprenör ansvarar därmed som huvudregel för en underentreprenörs vållande 

gentemot en beställare när AB/ABT är inkorporerat i kontraktet. Skulle underentreprenören 

vållat beställaren skada genom grov vårdslöshet eller uppsåt finns det en möjlighet för 

beställaren att direkt krävas underentreprenören på ersättning varvid huvudentreprenören skulle 

undgå ansvar. Även vid en liknande tillämpning av NJA 1986 s. 712 skulle en huvudentreprenör 

kunna undgå ansvar för en underentreprenörs vållande. Dock får de två möjligheterna för en 

huvudentreprenör att undgå ansvar för en underentreprenörs vallande anses utgöra undantag. 

 

3.2.2 Försäkringsgivarens ansvar för underentreprenörens 

skadeståndsskyldighet gentemot beställaren när AB/ABT inte inkorporerats 

i kontraktet 

Huvudregeln i kontraktsförhållanden är att man mot sin avtalspart svarar för sina 

kontraktsmedhjälpares oaktsamhet. Det innebär att huvudentreprenörens försäkringsgivare 

                                                           
116 Höök, 2012, s. 44. 
117 Hellner, 2011, s. 144. 
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svarar för huvudentreprenörens underentreprenörs skadeståndsanspråk gentemot beställaren.118 

Frågan är emellertid om en huvudentreprenör kan undgå ansvar gentemot beställaren för en 

underentreprenörs vållande när AB/ABT inte är inkorporerat i kontraktet. 

 

3.2.3 Rätten till direktkrav när AB/ABT inte inkorporerats i kontraktet 

För att standardavtal ska bli tillämpliga krävs det att avtalet inkorporeras i kontraktet.119 Enligt 

AB/ABT är det som sagt inte tillåtet för skadelidande att hoppa över kontraktspart och begära 

ersättning direkt från skadevållaren.120 Entreprenadavtal kan upprättas utan att standardavtal 

inkorporeras och utan att kontraktet i sig reglera skadeståndsansvaret mellan parterna.121 I NJA 

2013 s. 271 framför HD att i de fall där standardavtalen inte tillämpas ska dispositiv rätt 

tillämpas. Skadeståndslagen är tillämplig oavsett om skadeståndet är inom- eller 

utomobligatoriskt.122 Även om avtal föreligger mellan parter är de allmänna utomobligatoriska 

reglerna i skadeståndslagen tillämpliga i den mån avtalet inte reglerar skadeståndsansvaret.123  

 

En skada som har att göra med det kontrakterade uppdraget är att anses som rent kontraktuellt. 

En skada som inte har något att göra med det kontrakterade uppdraget är att benämna som 

utomobligatorisk.124 Utomobligatoriska skadestånd är oberoende av eventuella 

kontraktsförhållanden.125 En skadelidande har därmed endast en kontraktuell rätt till ersättning 

från sin avtalspart.126 Dock anser Lindskog att en skadelidande part ska ha en möjlighet att 

antigen välja att föra sitt skadeståndsanspråk på utom- eller inomobligatorisk grund mot sin 

avtalspart.127 Däremot ska ett avtal med intagna ansvarsregler inte träffa det utomkontraktuella 

ansvaret.128 I likhet med NJA 2014 s. 760 har HD i domskälen framfört att reglerna i SkL är 

tillämpliga parter emellan vid vårdslöst eller uppsåtligt vållande såtillvida avtal inte föreskriver 

något annat. 

 

                                                           
118 Bengtsson, 2013, s. 25. 
119 Samuelsson, 2011, s. 319. 
120 NJA 2007 s. 758. 
121 Degerfeldt, 2016, s. 308. 
122 Hellner och Radetzki, 2014, s. 29. 
123 Prop. 1972:5 s. 157f. 
124 Bengtsson, 2013, s. 17. 
125 Prop. 1972:5 s. 157f. 
126 Zackariasson, 1999, s. 253. 
127 Lindskog, 2010, s. 204 ff. 
128 Lindskog, 2010, s. 208. 
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Huvudregeln inom kontraktsförhållanden är att en part endast har att hålla sig till sin 

avtalspart.129 Begränsningen som medför att en kontraktspart inte har rätt att vända sig mot 

någon längre bak i kontraktskedjan ger uttryck för principen om avtalets subjektiva 

begränsning.130 Principen skapar trygghet genom att en part endast behöver rikta sig mot sin 

avtalspart och inte bekymra sig över vilka potentiella parter som finns längre bak i 

kontraktskedjan.131 Dock bidrar principen till ökade antal processer innan skadeståndet hamnar 

på den slutligt ansvariga.132  

 

I praxis har ett flertal domar berört en parts möjlighet att rikta skadeståndskrav direkt mot sin 

medkontrahents medkontrahent.  

 

I NJA 1997 s. 44, som i och för sig inte avsåg något skadeståndsansvar, hade en beställare ingått 

ett renoveringsavtal med en entreprenör som i sin tur anställde en underentreprenör. 

Standardavtal hade inkorporerats i avtalet mellan entreprenören och underentreprenören men 

inte i avtalet mellan beställaren och entreprenören. Beställaren hade ett intresse av att avtalet 

om renovering mellan entreprenören och underentreprenören även skulle vara tillämpligt 

mellan beställaren och entreprenören. HD fastslog att ett kontraktsförhållande endast binder 

part gentemot sin direkte medkontrahent och inte gentemot sin medkontrahents medkontrahent. 

Ansvar kan därmed endast göras gällande parter emellan.133 

 

I likhet med NJA 1977 s. 44 dömde HD i NJA 2001 s. 711 att kunderna till en bank inte kunde 

föra ett direktkrav gentemot ett bevakningsbolag som banken anlitat. Avtal förelåg mellan 

banken och bevakningsbolaget samt mellan banken och kunderna. I det aktuella fallet hade 

kundernas egendom tillgripits ur bankfack hos banken pga. att bevakningsföretaget genom sin 

underlåtenhet möjliggjort inbrottet i fråga.134 

 

NJA 1977 s. 44 och NJA 2001 s. 711 är två av ett flertal rättsfall som ger uttryck för principen 

om avtalet subjektiva begränsning. Inom praxis är det många rättsfall som pekar mot att en rätt 

                                                           
129 Hellner, 2011, s. 129, NJA 1997 s. 44, NJA 2001 s. 711 samt NJA 2012 s. 697. 
130 Zackariasson, 1999, s. 38 samt NJA 2012 s. 697. 
131 Hellner, 2011, s. 131. 
132 Ibid. 
133 NJA 1997 s. 44. 
134 NJA 2001 s. 711. 
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till direktkrav inte är möjlig och att det endast föreligger en rätt att rikta ersättningskrav mot sin 

avtalspart.   

 

År 2016 kom en dom som förvisso inte avser direktkrav men där HD i sin dom gjort ett undantag 

från principen om avtalets subjektiva begränsning. I NJA 2016 s. 107 hade ett börsnoterat 

aktiebolag ingått avtal om emissionsgaranti med arton garanter som inte var aktieägare i 

aktiebolaget. Garantiavtalen innebar att varje garantigivare åtog sig, i fall där emissionen inte 

blev fulltecknad av aktieägarna, för egen räkning teckna visst antal aktier till en bestämd 

teckningskurs samt betala garantibeloppet. Nyemissionen blev emellertid aldrig fulltecknad vid 

teckningstidens slut varvid aktiebolaget utan framgång krävde att emissionsgarantierna skulle 

infrias. Ett annat bolag erbjöd sig att teckna aktier att i garanternas ställe teckna de aktier som 

inte hade blivit tecknade. Erbjudandet antogs av aktiebolaget. Genom ett skriftligt avtal övertog 

bolaget aktiebolagets krav mot garanterna varvid frågan i målet avsåg huruvida de skriftliga 

avtalet utgjorde en förpliktelse för garanterna gentemot bolaget.  

 

I första hand avgjorde HD huruvida ett brutet teckningsåtagande i en emissionsgaranti grundar 

rätt till skadestånd för aktiebolaget. HD anförde att syftet med emissionsgarantier är att 

säkerställa att nyemissionen blir fulltecknad. När det gäller emissionsgarantier anses 

garantiavtalet bindande på så sätt att ett åsidosättande kan medföra skadeståndsansvar. Därefter 

avgjorde HD huruvida tredje mans infriande av en garants förpliktelse kan medföra en rätt för 

tredje man att bli utlöst av garanten. Genom att bolaget tecknade aktier motsvarande kravet för 

emissionen ansågs aktiebolagets skada pga. garanternas avtalsbrott ha blivit läkt. Däremot var 

det pga. överlåtelsen till bolaget som emissionen blev fulltecknad varvid bolaget står i 

särställning när det gäller rätten att kräva garanterna utifrån garantiavtalet. Bolaget har därmed 

rätt att bli utlöst varvid det för bolaget föreligger en på subrogation grundad regressrätt mot 

garanterna.135  

  

Dock kom 2009 en dom rörande direktkrav som tycks vara oförenlig med tidigare praxis. I NJA 

2009 s. 16 ingick en bostadsrättsförening ett avtal med ett byggföretag om reparation av vatten 

och avlopp. Under reparationen uppkom en vattenskada på föreningens fastighet. En 

bostadsrättshavare fick kostnader för ersättningsboende pga. vattenskadan. I svensk rätt är den 

principiella ståndpunkten att en skadevållare endast är skyldig att ersätta förluster för den 

                                                           
135 NJA 2016 s. 107. 



31 
 

primära egendomsskadan, dvs. bostadsrättförening i det aktuella fallet. Enligt HD ansågs 

bostadsrättshavaren berättigad till skadestånd av skadevållaren trots att bostadsrättshavaren 

ägde rätt att kräva ersättning från föreningen. HD:s motivation till bostadsrättshavarens rätt att 

vända sig direkt mot sin medkontrahents medkontrahent var att bostadsrättshavre intar en 

ägarliknande ställning.136 Vilket omfång domen har fått inom rätten till direktkrav kan dock 

diskuteras.  

 

3.2.1 Kommentar 

I praxis och doktrin har det uttalats att huvudregeln inom kontraktsförhållanden är att en part 

endast har att hålla sig till sin avtalspart. Dock har HD i NJA 2009 s. 16 samt i NJA 2016 s. 107 

gått ifrån huvudregeln. I NJA 2009 s. 16 ansåg HD att bostadrättshavaren intog en 

ägarliknandeställning varvid ett direktkrav var motiverat, vilket kan ifrågasättas. I NJA 2016 s. 

107 däremot intog bolaget ifråga ingen ägarliknande ställning.  

 

I tidigare praxis har uppfattningen varit att subrogationsgrundande tredjemansbetalning endast 

förelegat under förutsättning att betalaren varit skyldig att betala enligt lag eller särskilt 

åtagande.137 I NJA 2016 s. 107 ansåg HD att garanterna hade en skyldighet att fullgöra 

åtagandena gentemot tredjemansbetalaren trots att garanterna egentligen inte hade en 

skyldighet att betala.138 Gällande tredjemansbolaget rätt att regressa mot garanterna ansåg HD 

att en sådan subrogationsgrundad regressrätt förelåg. Subrogation innebär att tredje man som 

betalat en gäldenärs förpliktelse träder in i borgenärens rätt att kräva gäldenären på betalning.139 

Den subrogerande har samma rätt gentemot gäldenären som borgenären och därmed varken 

bättre eller sämre rätt.140 Se mer om subrogation i avsnitt 4.1.3 Den omständigheten att 

garanterna egentligen inte hade en skyldighet att fullgöra åtagandet borde ha bidragit till att 

tredjemansbolaget vid subrogation inte skulle anses ha en rätt att kräva garanterna då en sådan 

rätt inte förelåg för aktiebolaget till en början.  

 

Den subrogationsgrundade rätten för tredje man i det aktuella fallet kan närmast beskrivas som 

en interventionsbetalning. En interventionsbetalning är en frivillig betalning av annans skuld. 

Dock har HD inte hänvisat till tidigare praxis där förekomsten av en sådan rätt i ett antal domar 

                                                           
136 NJA 2009 s. 16. 
137 Unnersjö, 2016-17, s. 432. 
138 Unnersjö, 2016-17, s. 412. 
139 Unnersjö, 2016-17, s. 428. 
140 Unnersjö, 2016-17, s. 429. 
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har prövats.141  HD har emellertid ansetts sig bunden av 1918 års fall.142 I NJA 1918 s. 394 hade 

ett avtal mellan ett bolag och en person ingåtts där personen förpliktandes att teckna och erhålla 

aktier på bolagets nästa bolagsstämma. Emellertid ville personen, efter stämmobeslutet, inte stå 

fast vid överenskommelsen. HD fastslog att personens utfästelse inte var rättsligt bindande 

eftersom aktieförvärvet inte fullbordats i enlighet med formkraven. HD:s domskäl i 1918 års 

fall har dock inom doktrin tolkats på olika sätt. Vissa menar att löften om aktieteckning inte är 

bindande medan andra menar att teckningsåtagande i allmänhet inte är att anses som bindande 

men att emissionsgarantier kan ha en skadeståndssanktionerad bundenhet. En emissionsgarant 

anses inte ha något skyddsbehov pga. att emissionsgaranten i regler har god kännedom om 

emissionsvillkoren.143  

 

Med bakgrund av HD:s inte helt begripliga resonemang i NJA 2016 s. 107 och Unnersjös artikel 

om NJA 2016 s. 107 har jag svårt att se domens prejudiciella verkan inom entreprenadrätten. 

Inom praxis som finns på entreprenadrätten område, gällandes rätt till direktkrav, tycks råda en 

enighet om att ett kontraktsförhållande endast binder part gentemot sin direkte medkontrahent 

och inte gentemot sin medkontrahents medkontrahent, dock med undantag för NJA 2009 s. 16. 

Dock kan man ifrågasätta vilken prejudiciell verkan domen har inom den kommersiella 

entreprenadrätten. 

 

Däremot är frågan vilken påverkan NJA 2014 s. 760, vars omständigheter jag redogjort för i 

tidigare avsnitt, har inom entreprenadrätten där AB/ABT inte inkorporerats i kontraktet? I 

domskälen framförde HD att NJA 2007 s. 758 gav en begränsad vägledning för andra fall av 

kontraktskedjor. Det är inte helt lätt att utläsa i NJA 2014 s. 760 om HD anser att 2007 års fall 

endast har en prejudicerande verkan på generalentreprenader där AB-avtalen tillämpas eller om 

den även täcker hela entreprenadrätten. Skulle domen endast anses tillämplig på 

generalentreprenader där AB-avtalen gällde skulle en beställare kunna föra ett 

skadeståndsanspråk direkt mot en underentreprenör. Dock har NJA 2014 s. 760 varit 

omdiskuterat vad gäller prejudikatvärdet. Jag har svårt att tänka mig att en beställare efter 2014 

års fall har en rätt att direkt rikta anspråk mot en underentreprenör i fall där entreprenaden inte 

utgör en generalentreprenad och där AB-avtalen inte inkorporerats i kontraktet. 

 

                                                           
141 Unnersjö, 2016-17, s. 429. 
142 Unnersjö, 2016-17, s. 430. 
143 Unnersjö, 2016-17, s. 416. 
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En huvudentreprenör har därmed enligt principen om avtalets subjektiva begränsning ett 

ersättningsansvar gentemot beställaren för en underentreprenörs vållande när AB/ABT inte är 

inkorporerade i kontraktet. 

 

3.3 Ansvarig aktör i fall där underentreprenör vållat 

beställaren skada som regleras i avtal mellan beställare och 

underentreprenör 

 

      

     

  
 

  

     

Beställare ________ Huvudentreprenör ________ Underentreprenör 

             | 
    

Sidoentreprenör 
    

 

Huvudentreprenören är beställarens enda avtalspart i en totalentreprenad, trots att 

huvudentreprenören har underentreprenörer som är anlitade för att uppfylla 

avtalsförpliktelserna gentemot beställaren. Som huvudregeln binder ett kontraktsförhållande 

endast en avtalspart mot dennes direkta medkontrahent.144 Inom entreprenader agerar fler 

aktörer än endast beställare och huvudentreprenör. I praktiken följs inte de formella kontrakts- 

och beslutsvägarna alltid till punkt och pricka. En beställare kan komma överens om utförande 

direkt med en underentreprenör utan att ett direkt avtal föreligger mellan dem. När ett avtal 

upprättats mellan en underentreprenör och en beställare om ansvar för en viss skada är frågan 

vem som ansvarar för en eventuell uppkommen skada gentemot beställaren. Är det 

huvudentreprenören eller underentreprenören?  

 

Enligt Degerfeldt borde den part som vållat en skada ta ansvar gentemot den skadelidande 

oavsett om avtal föreligger mellan dem.145 Dock överensstämmer inte 2010 års fall med 

Degerfeldts åsikt där HD ansåg att huvudentreprenören var skadeståndsskyldig gentemot 

                                                           
144 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 15. 
145 Degerfeldt, 2016, s. 9. 
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beställaren för sin underentreprenörs vållande. Däremot kan man fråga sig på vilken grund 

huvudentreprenören ansvar uppkom enligt NJA 2010 s. 629. 

 

3.3.1 HD:s bedömning i NJA 2010 s. 629 

I NJA 2010 s. 629 blev huvudentreprenören bunden av det avtal som beställaren och 

underentreprenören hade ingått trots att huvudentreprenören inte varit medveten om avtalets 

existens eller innehåll. HD:s resonemang i domskälen är inte av det tydligaste slaget. Det som 

är problematiskt i NJA 2010 s. 629 är att huvudentreprenörens försäkringsgivare betalade ut 

avsevärt större belopp till beställaren än det vitesbelopp som stod reglerat i avtalet mellan 

underentreprenören och beställaren.  

 

Som försäkringsgivaren i NJA 2010 s. 629 anförde så bidrar HD:s resonemang till stora 

problem för huvudentreprenören i stora entreprenader som skulle behöva kontakta alla sina 

underentreprenörer i ett obegränsat led för att få vetskap om någon av underentreprenörerna 

ingått ett separat avtal med beställaren som binder huvudentreprenören. 146 I stora entreprenader 

är det inte rimligt och inte heller effektivt att lägga ett sådant stort och okontrollerbart ansvar 

på en huvudentreprenör och dennes försäkringsgivare.  I fall där beställaren själv valt att vända 

sig till underentreprenören för att ingå avtal kan det anses rimligt att begränsa beställarens rätt 

att kräva ersättningsanspråk endast till den part som beställaren ingått avtalet med, dvs. i detta 

fall underentreprenören.   

 

I NJA 2010 s. 629 angav HD i domskälen att det berodde på en tillfällighet att det var 

underentreprenören och inte huvudentreprenören som kvitterade ut nyckeln. HD ansåg att 

underentreprenören i slutändan ändå skulle ha fått besittning över nyckeln oberoende av vem 

som kvitterat ut nyckeln och att detta talade för att villkoret kunde ha åberopas av 

huvudentreprenören när beställaren krävde huvudentreprenören på ersättning, trots att 

huvudentreprenören inte var part i avtalet.   

 

Det kan uppfattas att HD som grund för sina skäl antigen fört ett resonemang om 

tredjemansavtal alternativt att avtalets verkan för huvudentreprenören vilar på någon form av 

ställningsfullmakt och att huvudentreprenören på så sätt blivit bunden av avtalet mellan 

underentreprenören och beställaren.  

                                                           
146 NJA 2010 s. 629. 
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3.3.1.1 Tredjemansavtal 

Ossmer och Wollsen har framfört i sin litteratur att ABT 06 är tydligt utformad så att det framgår 

att en parts kontraktspart inte är att benämna tredje man.147  Dock gäller det endast när det 

föreligger en kontraktskedja i form av beställare  huvudentreprenör   underentreprenör. I 

NJA 2010 s. 629 upprättades avtal endast mellan beställare och underentreprenör varvid 

huvudentreprenören i det aktuella fallet kan anses som tredje man.  

 

En allmän princip enligt svensk rätt är att man inte kan träffa avtal till nackdel för någon som 

inte deltar i avtalet.148 Ett förpliktande avtal kan endast binda parterna.149 Det är inte möjligt att 

grunda en förpliktelse för tredje man enligt principen om avtalets subjektiva begränsning. Ett 

sådant avtal har ingen bindande verkan för tredje man. Däremot hindrar principen om avtalets 

subjektiva begränsning inte avtal om en rättighet för tredje man.150  

 

3.3.1.1.1 Kommentar 

Av NJA 2010 s. 629 punkt 14 kan det uppfattas som att HD menar att huvudentreprenören utan 

avtalet kunnat bli ersättningsansvarig för ett högre belopp än det som avtalats mellan beställaren 

och underentreprenören, varvid avtalet var till fördel för huvudentreprenören som tredje man. 

Effekten av att tredje man (huvudentreprenören) blir bunden av det mellan beställaren och 

underentreprenörens ingångna avtal, utan någon som helst inblandning av huvudentreprenören 

eller vetskap om vare sig avtalets existens eller innehåll, är att en utbetalning har gjorts som 

avser avsevärt mer än det avtalade vitesbeloppet. Att huvudentreprenörens försäkringsgivare i 

sin tur inte kan återkräva hela den utbetalda summan från underentreprenören bidrar till att 

tredje man i detta fall blivit buden av ett avtal som är till nackdel istället för en fördel. Är detta 

verkligen förenligt med principen om att ett förpliktande tredjemansavtal inte kan binda den 

tredje mannen? 

 

Det vore rimligt om tredje mans vetskap var av betydelse vid bedömning av om ett avtal mellan 

två parter även har en bindande verkar för tredje man när effekten av avtalet bidrar till en 

                                                           
147 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 121. 
148 Bengtsson, 2013, s. 19. 
149 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 15.  
150 Mellqvist, 2011, s. 26. 
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nackdel för tredje man, som olyckligtvis blev utfallet för huvudentreprenörens 

försäkringsgivare i NJA 2010 s. 629.  

 

Det är därmed oklart om en huvudentreprenör är att anse som ansvarig gentemot beställaren för 

en underentreprenörs vållande genom ett s.k. tredjemansavtal, när avtal om ansvar ingåtts 

mellan beställaren och underentreprenören utan huvudentreprenörens medverkan.  

 

3.3.1.2 Ställningsfullmakt 

I 2 kap 10 § lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (AvtL) 

regleras de fall då någon genom fullmakt rättshandlar i någon annans namn. I bestämmelsens 2 

st. behandlas reglerna om vad som benämns ställningsfullmakt. Med ställningsfullmakt menas 

att en person som intar en ställning som enligt lag eller sedvänja medför viss behörighet också 

ska anses ha behörighet i samma mening som 2 kap. 10 § 1 st.151  En person som intar viss 

ställning i sin tjänst kan ingå rättshandlingar med bindande verkan för sin arbetsgivare enligt 

2:10 2 st. AvtL. Ställningen är det moment som grundar fullmakten.152 Vid flertalet 

anställningar brukar den anställde utföra rättshandlingar med bindande verkan för sin 

arbetsgivare.153  

 En förutsättning för att en ställningsfullmakt ska anses föreligga är att följande rekvisit är 

uppfyllda.  

 

- Mellanmannen ska inta en ställning. 

Ett typiskt exempel på en sådan ställning är att en person ifråga sitter under en kassaskylt 

eller att personen är ett butiksträde som står bland varorna. För att en ställningsfullmakt ska 

anses föreligga räcker det med den ställningen/titel personen intar i sitt företags 

organisation. Domstolarna tycks även acceptera ställning där den allmänna uppfattningen 

är att behörighet föreligger.154  

 

- Intagandet av ställningen ska grunda sig på avtal med huvudmannen. 

                                                           
151 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 1. Ställningsfullmakt och anslutande fullmaktstyper. 
152 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 1. Ställningsfullmakt och anslutande fullmaktstyper. 
153 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 1. Ställningsfullmakt och anslutande fullmaktstyper. 
154 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 4. Mellanmannen ska inta en synbar ställning. 
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Med avtal menas exempelvis anställningsavtal men det kan även röra sig om ett 

uppdragsavtal. Ställningsfullmakt med ett uppdragsavtal i bakgrunden kan ge en behörighet 

att exempelvis göra mindre inköp vid reparationer på en fastighet.155  

 

- Ställningen ska enligt lag eller sedvänja medföra behörighet.   

Det finns ett fåtal specialstadanden i lag om ställningsfullmakt som exempelvis 6:8 sjölagen 

(1994:1009). Hänvisningen till sedvänja motsvarar inte handelsbruk utan avser den 

allmänna uppfattningen. Sedvänja-begreppet ska vara mer allmänt hållet och ska avse 

allmän uppfattning i en bransch och inte det bruk som skapats mellan två parter. 

Bestämmandet av vad som utgör sedvänja görs utifrån ett enskilt typfall, dvs. typfall i en 

viss bransch. Sammanfattningsvis kan det sägas att de rutinmässiga handlingar som en 

person i underordnad ställning utför är att anses som sedvänja. Det ska vara upprepande 

handlingar som sker i det dagliga livet.156  

 

- Mellanmannen ska företa rättshandlingen i huvudmannens namn. 

I annans namn tar sikte på att tredje man är medveten om att det finns en huvudman bakom 

mellanmannen. Det har ingen betydelse om huvudmannen är anonym eller att dennes 

identitet inte är klar för tredje man.157 

 

- Den företagna rättshandlingen måste falla inom fullmaktens gränser, dvs. inom 

gränserna för den behörighet, som lag eller sedvänja anvisar med avseende på den i 

konkreta fallet aktuella ställningen.  

En högre och mera självständig ställning hos mellanmannen bidrar till en mer vidsträckt 

behörighet. En ställningsfullmakts omfattning enligt sedvänja är mer rörlig i förhållande till 

den ställningsfullmakt som reglera i lagstiftning.158  

 

- Medkontrahenten får inte ha insett eller bort inse förekomsten av 

befogenhetsinskränkande föreskrifter av huvudmannen.  

                                                           
155 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 5. Intagandet av ställningen ska grunda sig på avtal med 

huvudmannen. 
156 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 6. Ställningen ska enligt lag eller sedvänja medföra behörighet. 
157 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 7. Mellanmannen ska företa rättshandlingar i huvudmannens 

namn. 
158 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 8. Rättshandlingen måste falla inom fullmaktens gränser 
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Ond tro föreligger om medkontrahenten fått kännedom om att föreskrifter om interna 

inskränkningar finns. Det räcker med att medkontrahenten håller sig till de yttre 

förhållandena och behöver inte efterforska om huvudmannen inskränkt mellanmannens 

befogenheter.159 

 

3.3.1.2.1 Kommentar 

En ställningsfullmakt uppkommer vanligtvis som en följd av ett anställningsavtal. Dock 

inskränks inte tillämpningsområdet för ställningsfullmakter till ett anställningsförhållande, utan 

kan grundas på ett uppdragsavtal.160 I NJA 2010 s. 629 ligger ett uppdragsavtal i botten. 

Underentreprenören är inte anställd av huvudentreprenören vilket innebär att en 

ställningsfullmakt inte är utesluten pga. den omständigheten. Huruvida underentreprenören 

intar en sådan behörighetsgrundande ställning är dock oklart. Vanligtvis talas det om en kassör 

vars ställning exempelvis innebär en rätt att ta emot pengar osv. Kassör-exemplet är relativt 

självklart vad gäller ställningsfrågan. Existerande praxis behandlar till största del frågan om en 

anställd intar en sådan ställning som krävs för att en ställningsmullmakt ska anses vara för 

handen. Det kan tänkas att det ställs högre krav för en anlitad, dvs. när ett uppdragsavtal ligger 

till grund, ska anses förta en sådan ställning som stadgas i 2 kap 10 § 2 s.t AvtL. Det kan kännas 

orimligt att en underentreprenör skulle inta en sådan ställning. I NJA 2014 s. 978 har HD uttalat 

att det föreligger en presumtion för att den som rättshandlar gör det för egen räkning. I NJA 

2010 s. 629 är det inte lätt att utläsa om HD genom att framför argumentet om att det endast var 

en tillfällighet att underentreprenören skrev på kvittensavtalen och inte huvudentreprenören 

menar att underentreprenören intar en sådan ställning som ger en rätt att ingå den typen av avtal 

för huvudentreprenörens räkning. Att en underentreprenör kvitterar ut en nyckel är förmodligen 

inte ovanligt inom byggbranschen men att ingå ett kvittensavtal med en vitesklausul och utan 

att informera huvudentreprenören är förmodligen inte lika etablerat inom branschen. Vad en 

underentreprenör har behörighet att göra i huvudentreprenören namn är inte helt klart och är 

inget som AB/ABT reglerar. Beställaren var åtminstone medveten om att det fanns en 

huvudman i form av huvudentreprenören bakom underentreprenören eftersom beställaren valde 

att rikta sitt anspråk direkt mot huvudentreprenören. Slutligen finns det inget som tyder på att 

beställaren i NJA 2010 s. 629 inte var i god tro avseende ett eventuellt 

befogenhetsöverskridande.  

                                                           
159 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 2. Medkontrahenten måste vara i god tro beträffande 

förekomsten av inskränkande föreskrifter. 
160 Dotevall, 2003, s. 637f. 
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Utifrån de krav som ställs för att en ställningsfullmakt ska anses föreligga kan det anses att det 

kvittensavtal i NJA 2010 s. 629 som underentreprenören ingick med beställaren inte uppfyller 

kravet på behörighet. Huvudentreprenören bör därmed inte anse som ersättningsansvarig 

gentemot beställaren för underentreprenörens vållande genom ställningsfullmakt. Den ovan 

redovisande praxis visar på att domstolen varit förhållandevis restriktiv med att anse att en 

ställningsfullmakt förelegat när en anställd ingått rättshandlingar som främst är av ovanligare 

slag. I NJA 2010 s. 629 har HD inte på ett tydligt sätt gjort en fullständig argumentation kring 

de krav som ställs för att en ställningsfullmakt ska anses föreligga. Eftersom tidigare praxis inte 

berört underentreprenörers ställning i den aktuella bemärkelsen och då det är svårt att tyda HD:s 

skäl i NJA 2010 s. 629 är rättsläget i nuläget oklart.  

 

3.3.1.3 Toleransfullmakt 

Toleransfullmakt är en fullmakt som inte omfattas av avtalslagens regler. När brist på sedvänja 

enligt lagens mening föreligger har domstolen ansett att bristen kunna botas genom förekomsten 

av upprepade representationshandlingar. En toleransfullmakt anses föreligga när någon 

upprepade gånger uppträtt såsom fullmäktig för annan utan att huvudmannen ingripit. Med 

ingripande menas att huvudmannen aktivt ska ha ingripit. För att en toleransfullmakt ska anses 

föreligga krävs det att huvudmannen är medveten om de upprepade 

representationshandlingarna. Brister emellertid huvudmannens internkontroll kan en 

toleransfullmakt anses föreligga pga. huvudmannens passivitet, vilket skedde i NJA 1974 s. 

706. Dock är det sällsynt att huvudmannen blir bunden i fall där denne agerat passivt. Kravet 

på upprepade representationshandlingar från fullmäktigen är det väsentliga för att en 

toleransfullmakt ska föreligga.161 I NJA 1943 s. 316 ansågs en kassör i en bostadsrättförening 

behörig att ta emot en återlämnad inteckning från en långivare, eftersom kassörskan regelbundet 

erlagt betalning av räntor och amorteringar enligt skuldebrevet, trots att en sådan behörighet 

saknades enligt sedvänja. De upprepade handlingarna hade ett nära funktionellt samband med 

den slutliga mottagandehandlingen varvid behörighet förelåg trots att handlingarna inte var 

identiska.  

 

                                                           
161 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 11. Nybildning i anslutning till ställningsfullmakt enligt 

avtalslagen: kombinations- och toleransfullmakt. 
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3.3.1.3.1 Kommentar 

I NJA 2010 s. 629 framgår det inte om underentreprenören tidigare ingått avtal med beställaren 

som haft nära samband med det ingångna kvittensavtalet varvid en bedömning om en 

toleransfullmakt anses ha förelegat inte kan göras. Dock finns det inget som tyder på att 

underentreprenören tidigare ingått liknade avtal med beställaren. Toleransfullmakt har i tidigare 

praxis förelegat när det funnits någon form av anställningsavtal mellan den som utfört de 

upprepande handlingarna och huvudmannen. Det framgår inte att anställning är ett krav men 

det kan tänkas att en mera restriktiv bedömning bör göras om en anställning inte föreligger 

varvid huvudentreprenören inte bör anse som ersättningsansvarig genom en tollrenasfullmakt. 

 

3.3.1.4 Kombinations- och tillitsfullmakt 

Även kombinationsfullmakten är en fullmakt som inte omfattas av avtalslagens regler. Vid en 

kombinationsfullmakt ersätts sedvanerekvisitet i AvtL av andra omständigheter som i 

kombination med varandra skapar tillit hos tredje man att fullmakt finns.162 I NJA 1950 s. 86 

hade en bil i ett bilbolags utställningslokal sålts av en försäljare som saknade behörighet att ta 

emot betalning och kunde inte enligt föreskrift i ordersedeln mot säljaren åstadkomma ett 

gällande avtal förrän säljaren skriftligen bekräftat avtalet. Trots att försäljaren saknade 

behörighet ansågs behörighet att kvittera och ta emot en handpenning föreligga för försäljaren 

pga. att tre särskilda omständigheter förekom samtidigt. Omständigheterna var att säljaren 

tilldelade kunden en särskild klausul om handpenning i det tryckta kontraktsformuläret, det 

befogade intryck av behörighet som försäljaren förmedlade i bilbolagets utställningshall och 

otydligheten i den begagnade ordersedeln som bolaget upprättat. På grund av att säljaren inte 

aktivt ingripit drabbades säljaren av bundenhet. 

 

En huvudman kan genom tredje mans befogade tillit bli bunden av mellanmannens 

rättshandling. Vid en bedömning om tredje mans tillit är befogad tas hänsyn till avtalstypen, 

verksamheten, hur vanligt avtalstypen är och vilka åtaganden avtalet avser. För att 

huvudmannen ska bli bunden ska det föreligga en faktisk tillit. Tilliten ska även vara befogad 

för att den ska kunna grunda bundenhet för huvudmannen. I regel har tredje man anledning att 

utgå från att chefspersoner för en väl avgränsad och självständig verksamhetsdel är behöriga att 

företa sådana rättshandlingar som normalt vidtas för verksamhetsgrenens vardagliga fortgång. 

                                                           
162 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 11. Nybildning i anslutning till ställningsfullmakt enligt 

avtalslagen: kombinations- och toleransfullmakt. 
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Befogad tillit kan även föreligga när tredje man har vetskap om att mellanmannen brukar företa 

en viss typ av handling i förhållande till andra eller när förhandlingar pågått under längre tid.163 

 

I NJA 2014 s. 684 hade ett tillverkande bolag vållat en entreprenör skada. Det tillverkande 

bolaget uppgick därefter genom fusion i ett annat bolag. Före fusionen hade den verkställande 

direktören i tillverkningsbolaget ingått avtal med entreprenören om att det andra bolaget, som 

tillverkningsbolaget genom fusion skulle uppgå i, skulle betala en viss summa för de skador 

som inträffat.   

Frågan i målet avser vad som gäller i tillitshänseende om mellanmannen hos huvudmannen 

intog en chefsposition. Enligt HD ansågs inte tredje man haft befogad tillit när chefspersonen 

för ett företag, som inte långt tidigare varit ett eget företag, ingick förlikningsavtal med tredje 

man för huvudmannens räkning. En uppgörelse om huruvida det föreligger rättslig grund för 

ansvar är inte av vardaglig natur.164 

Även i NJA 2013 s. 659 har HD gjort en bedömning huruvida befogad tillit ansetts föreligga. I 

NJA 2013 s. 659 hade ett charterbolag anlitat ett konsultföretag som agent. Avtalet var ett 

tillsvidareavtal och innebar att konsultföretaget hade ensamrätt att utföra tjänster åt 

charterbolaget. Vid ett senare skede ingick parterna ett nytt avtal med ett års löptid som 

tecknades av en kontraktör som var VD för charterbolagets dotterbolag. Kontraktörens 

arbetsuppgifter avsåg till stor del charterbolagets verksamhet. Charterbolaget blev uppköpt av 

ett annat reseföretag och blev därmed ett helägt dotterbolag till reseföretaget. Efter att 

charterbolaget blivit uppköpt ingick de ursprungliga parterna ett treårsavtal som 

undertecknades av samma kontraktör som tidigare. När avtalet skulle sägas upp av resebolaget 

uppkom en tvist huruvida treårsavtalet var giltig. Reseföretaget menade att kontraktören saknat 

behörighet att ingå treårsavtalet.  

 

Frågan i målet gällde om charterbolaget var bunden av treårsavtalet. HD ansåg att kontraktören 

hade haft behörighet att för charterbolagets räkning ingå hotellavtal. Agentavtalet var emellertid 

av annan art. I förhållande till ettårsavtalet blev villkoren om ersättningsnivå för utförda tjänster 

oförändrade i treårsavtalet. Avtalstiden och klausulen om ersättningsskyldighet blev däremot 

en väsentlig förändring i treårsavtalet vilket innebar en ökad riskexponering för charterbolaget. 

Treårsavtalet medförde en betydlig försämring för charterbolaget och konsultföretaget hade 

                                                           
163 NJA 2014 s. 684. 
164 Ibid. 
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kännedom om ägarbytet varvid konsultföretaget haft anledning att tvivla på kontraktörens 

behörighet. Konsultföretaget hade därmed inte haft befogad tillit varvid någon bundenhet för 

charterbolaget inte uppkommit.165 

 

3.3.1.4.1 Kommentar 

I NJA 2010 s. 629 har visserligen underentreprenören gett beställaren intrycket om att 

behörighet att ingå kvittensavtal förelegat. Dock har huvudentreprenören inte haft vetskap om 

avtalet eller på något sätt medverkat vid ingåendet av avtalet varvid huvudentreprenören inte 

aktivt kunnat ingripa. En kombinationsfullmakt har därmed inte förelegat i NJA 2010 s. 629 

varvid huvudentreprenören inte är att anse som ansvarig gentemot beställaren för 

underentreprenörens vållande genom en kombinationsfullmakt. 

 

I NJA 2014 s. 684 och NJA 2013 s. 659 har HD diskuterat huruvida befogad tillit förelegat. I 

inget av fallen ansågs en befogad tillit ha förelegat varvid huvudmannen inte ansågs bunden av 

avtalen ifråga. Skulle resonemanget om befogad tillit appliceras på NJA 2010 s. 629 hade 

utfallet förmodligen inte skiljt sig från de ovan nämnda rättsfallet. Det har i NJA 2010 s. 629 

inte varit frågan om någon företagsöverlåtelse och det har dessutom inte framgått att 

mellanmannen haft någon hög ställning inom företaget. Visserligen har avtalet medfört en 

ansvarsbegränsning för huvudentreprenören. Dock hade beställaren och underentreprenören 

inte tidigare ingått kvittensavtal varvid tilliten inte kan anses som befogad. 

 

3.3.1.5 Vari grundandes huvudentreprenörens bundenhet i NJA 2010 s. 629? 

I enlighet Jessika van der Sluijs åsikt är det inte det lättaste att se hur HD resonerat beträffande 

på vilken grund huvudentreprenören blev bunden av avtalet mellan beställaren och 

underentreprenören.166 I sin artikel har van der Sluijs resonerat kring olika möjliga beaktanden 

som HD kan ha tagit som grund för sitt beslut.  

 

Trots att HD nämner tredjemansavtal framför van der Sluijs att ett tredjemansavtal förmodligen 

inte kan ligga till grund för det beslut HD tagit, bland annat pga. att HD skrivit ”jfr 

tredjemansavtal”. van der Sluijs framför även att det inte kan utgöra något renodlat 

                                                           
165 NJA 2013 s. 659. 
166 Van der Sluijs, 2010-11, s. 166. 
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tredjemansavtal då tillfälligheter kan ha avgörande betydelse om ett vite får en 

ansvarsbegränsad effekt.167 

 

En eventuell grund till HD:s beslut kan enligt van der Sluijs vara fullmaktsrättsliga principer. 

Huvudentreprenören i NJA 2010 s. 629 skulle kunna ha blivit bunden av avtalet.  Uppfattades 

underentreprenören som behörig att ingå avtalet för huvudentreprenörens räkning trots 

överskridna befogenheter kunde avtalet blivit bindande om beställaren varit i god tro. Dock 

framgår det inte om det uttryckligen fanns en fullmakt till grund för huvudentreprenörens 

bundenhet.168 En uppdragsfullmakt skulle kunna vara aktuell i det aktuella fallet genom att 

underentreprenören fått i uppdrag av huvudentreprenören att kvittera ut nyckeln. Ett sådant 

uppdrag har inte legat eftersom huvudentreprenören inte kände till vitesklausulen och har inte 

gett underentreprenören ett sådant uppdrag. Dock följer med alla uppdragsfullmakter en 

aktivitetsplikt, som går ut på att underentreprenören i detta fall är skyldig att handla på det mest 

fördelaktigt sättet för huvudmannen, dvs. huvudentreprenören. Enligt van der Sluijs hade en 

kvittering förenat med ett åtagande av vitesansvar varit accepterat om huvudentreprenören haft 

kännedom om klausulen. Därmed hade HD möjligtvis kunnat tolka in ett uppdrag om 

överenskommelse om vite och därmed bundit huvudentreprenören.169  

 

En ytterligare grund till HD:s beslut skulle enligt van der Sluijs kunna vara att HD beaktat 

huvudentreprenören och underentreprenören som ett kollektiv, ett subjekt, i förhållande till 

beställaren. Identifikation skulle därmed kunna utgöra en grund för huvudentreprenörens 

bundenhet till vitesavtalet. Principalansvaret i 3 kap skadeståndslagen (SFS 1972:207) är ett 

exempel på identifikation där en handling av en person tillräknas en annan person pga. ett nära 

rättsligt eller faktiskt förhållande mellan två personer. Ett annat exempel på identifikation är 

identifikationsreglerna i 8 kap 14 § försäkringsavtalslagen där en försäkrad kan få tillräknas 

nedsatt försäkringsersättning pga. en icke försäkrad persons handlande.170 Identifikation och 

uppdragsfullmakt ligger i detta fall mycket nära varandra och van der Sluijs anser att HD-

avgörandet ger uttryck för att huvudentreprenören och underentreprenören ”spelar i samma lag” 

och därmed följer ansvaret, vilket är att se som ett rimligt resonemang.171  

 

                                                           
167 Van der Sluijs, 2010-11, s. 164. 
168 Van der Sluijs, 2010-11, s. 164. 
169 Van der Sluijs, 2010-11, s. 165. 
170 Van der Sluijs, 2010-11, s. 165. 
171 Van der Sluijs, 2010-11, s. 166. 
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3.3.1.5.1  Kommentar 

Som avslutande synpunkter framför van der Sluijs att tvisten anses ha fått en rimlig lösning 

med bakgrund av dess kommersiella kontext.172 Dock kan det resonemanget ifrågasättas. I 

avgörandet borde det lagts mer vikt på perspektiv som försäkringsfaktorer, förutsebarhet och 

en rimlighetsbedömning vid bedömningen om utfallet i avgörandet är befogat. I NJA 2010 s. 

629 betalar huvudentreprenörens försäkringsgivare ut ersättning men frågan är om alla 

ansvarsförsäkringar inom entreprenader täcker denna form av skada? 

 

3.3.2 BKK:s yttrande om NJA 2010 s. 629 

BKK inkom med ett yttrande till HD om NJA 2010 s. 629 efter att domen publicerats. Enligt 

BKK har de aktuella frågorna i NJA 2010 s. 629 inte en sådan anknytning till AB/ABT att BKK 

kan uttala sig. BKK menar att frågorna är av allmän rättslig karaktär och bör lösas utifrån 

allmänna regler om avtalstolkning och inte rangordningsregeln i ABT som har aktualiserats i 

målet.173  

 

3.3.2.1 Rangordningsreglerna i AB/ABT  

Rangordningsreglerna mellan kontraktshandlingar regleras i AB/ABT. En senare handling som 

tillkommit efter ett kontrakt ingåtts och som strider mot tidigare kontrakthandlingarna har 

företräde framför den tidigare handlingen/överenskommelsen. Dock krävs det att sådana 

handlingar/överenskommelser är bindande för parterna.174 Tolkningsregeln i AB/ABT reglerar 

hur kontraktshandlingarnas förhåller sig till varandra. Kontraktet anses väga tyngst, följt av 

individuella tillägg i standardavtalet och sedan själva standardavtalet.175 

 

Enligt Ossmer och Wollsen är huvudregeln att den senaste handlingen har högre rang än de 

tidigare handlingarna.176 I praxis har rangordningsreglerna i AB/ABT tagits upp för prövning. 

I NJA 2009 s. 388 hade en beställare och en entreprenör ingått två från varandra fristående avtal 

om uppförande av bostadshus. Vid ett senare skede upptäcktes fuktskador som hade uppstått 

pga. att takplattorna inte hållit tätt. Båda avtalen betecknades som generalentreprenader och 

avsåg samma typ av arbeten. Parterna tillämpade AB 72 och hade egna tillägg till avtalet där 

entreprenören tog på sig allt ansvar för fel och brist för projektets funktion. Emellertid 

                                                           
172 Van der Sluijs, 2010-, s. 167. 
173 Byggandets kontraktskommittés yttrande avseende mål T 4728-08 2009-09-25. 
174 Ibid. 
175 Se. AB/ABT 04 1 kap. 3 §. 
176 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 53. 
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benämndes avtalet som generalentreprenad varvid ansvaret var begränsat endast till byggandet. 

HD ansåg att standardavtalet i kombination med de individuella ansvarsåtagandena i en 

generalentreprenad kan innebära ett funktionsansvar för entreprenören. Utfallet i domen blev 

därmed att det individuella avtalets villkor fick företräde framför standardavtalet.177  

Till skillnad från förutsättningarna i NJA 2010 s. 629 var båda avtalen i NJA 2009 s. 338 

upprättade mellan samma parter dvs. beställare och entreprenör. I NJA 2010 s. 629 var 

”huvudkontraktet” och standardavtalet ABT 94 upprättat mellan beställare och 

huvudentreprenör medan det preciserade avtalet om nyckelkvittens var upprättat mellan 

beställare och underentreprenör. I en dom där det inte varit fråga om något standardavtal eller 

något entreprenadavtal fann HD att preciserad utfästelse går före avtalet.178 Samma resonemang 

fördes alltså i NJA 2010 s. 629 där det specificerade avtalet om kvittens har ansetts gå före 

reglerna i ABT. Dock har problematiken med att det specifika avtalet bundit en utomstående 

inte aktualiserats i tidigare praxis. 

 

Med rangordningsreglerna hade huvudentreprenörens försäkringsgivare i NJA 2010 s. 629 inte 

kunnat bli fri från vitesklausulen då senare avtal och specifika avtal har företräde framför 

standardavtal. Huvudentreprenören hade utifrån rangordningsreglerna ansetts vara ansvarig 

gentemot beställaren för underentreprenörens vållande.  

 

3.3.3 Justitierådet Lundius skiljaktiga mening i NJA 2010 s. 629 

Justitierådet Marianne Lundius var av skiljaktig mening i NJA 2010 s. 629. Vid bedömning av 

ett avtalsvillkors innebörd bör det faktiska sammanhanget beaktas i vilken villkoret 

förekommer. Förutom vitesavtalet förelåg det ett standardavtal mellan beställaren och 

huvudentreprenören samt mellan huvudentreprenören och underentreprenören. Standardavtal 

är av kedjekaraktär och innehåller regler om ansvar där huvudentreprenören ansvarar i 

förhållande till beställaren för underentreprenörens vållande. I många avseenden överstiger 

standardavtalen lagstiftningen inom entreprenadrätten. Vid ändring i standardavtalet måste 

ansvarsreglernas inbördes sammanhang beaktas då ändringar i standardavtalet kan bidra till 

överraskande och oavsedda verkningar. Det ställs krav på tydlighet när det görs ändringar i 

standardavtalets bestämmelser för att ändringarna ska gälla. Vitesavtalet som ingicks mellan 

beställaren och underentreprenören var intaget i en bilaga. Mot bakgrund av de rättigheter som 

                                                           
177 NJA 2009 s. 388 samt Bernitz, 2013, s. 92. 
178 NJA 1971 s. 36 samt Bernitz, 2013, s. 93.  
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regleras i entreprenadavtalet kan enligt Lundius underentreprenören inte haft fog för 

uppfattningen att avtalet skulle vara en slutlig skadeståndsreglering. Med beaktande av avtalets 

lydelse, utformning och placering uppfyller innehållet i vitesavtalet inte kravet på tydlighet. 

Vitesavtalet kan inte innebära en begränsning i skadeståndsskyldigheten om 15 000 kr. Lundius 

intar den ståndpunkt att begränsningen av skadeståndsskyldighet inte skulle kunna åberopas av 

underentreprenören mot huvudentreprenören.179  

 

3.3.4 Condictio indebiti 

I NJA 2010 s. 629 kan man tänka sig att huvudentreprenören har en rätt att återkräva det 

utbetalde beloppet enligt principen condictio indebiti. Huvudregeln för condictio indebiti är att 

den betalande har en rätt att kräva tillbaka det för mycket erlagda.180 Principen tar sikte på fall 

där någon, under felaktigt antagande trott sig vara skyldig någon ett belopp, erlagt betalning 

eller fall där något erlagt ett större belopp än den faktiska skulden. Dock ska en avvägning göras 

när mottagaren varit i god tro och inrättat sig efter betalningen.181 I NJA 1999 s. 575 ansågs ett 

bolag som genomfört en felaktig utbetalning inte haft rätt att återkräva beloppet trots att den 

felaktiga betalningen snabbt uppmärksammades och meddelades av banken som utfört 

betalningen. HD resonerade att banken som utfört betalningen haft bäst möjlighet att överblicka 

situationen samt att banken uppvisat visst mått av oaktsamhet. Dessutom ansågs inte 

betalningsmottagaren ha gjort en obehörig vinst. Även i NJA 2001 s. 353 ansågs 

betalningsmottagaren ha en skyldighet att betala tillbaka beloppet. HD ansåg att 

betalningsmottagaren inte haft anledning att ifrågasätta betalningen. Dessutom krävde betalaren 

återbetalning först nio månader efter betalningen utförts. HD framförde även att betalningen 

inte saknade betydelse för betalningsmottagarens ekonomiska förhållande och att 

betalningsmottagaren inrättat sig efter betalningen. En skyldighet att återbetala beloppet förelåg 

därmed inte. 

 

3.3.4.1 Kommentar 

I NJA 2010 s. 629 har huvudentreprenören pga. felaktigt antagandet betalat ut större belopp än 

vad den verkliga skulden avsåg. Beställaren har ingått ett avtal med underentreprenören att ett 

om 15 000 kr ska betalas till beställaren vid förlust av huvudnyckeln. När huvudentreprenören 

betalade ut ett belopp som med stor marginal översteg det avtalade beloppet kan inte beställaren 

                                                           
179 NJA 2010 s. 629. 
180 NJA 2001 s. 353. 
181 NJA 1999 s. 575. 
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till skillnad från NJA 2001 s. 353 och NJA 1999 s. 575 ansetts ha varit i god tro. Dessutom har 

inte huvudentreprenören varken haft bäst möjlighet att överblicka situationen eller vetskap om 

avtalet eller dess innebörd. Beställaren har haft anledning att ifrågasätta betalningen varvid 

huvudentreprenören kan anses ha en rätt att återkräva mellanskillnaden enligt principen 

condictio indebiti. 

 

3.4 Ansvarig aktör vid totalentreprenad där 

sidoentreprenad vållar skada 

Beställare ________ Huvudentreprenör 

             | 
  

Sidoentreprenör 
  

 

3.4.1 Beställarens ansvar för sidoentreprenörens vållande 

Partsförhållandet i en totalentreprenad består av en beställare och en entreprenör 

(huvudentreprenör). I likhet med att huvudentreprenören normalt har underentreprenören under 

sig kan en beställare ha anlitat egna entreprenören som inte verkar under huvudentreprenören. 

Beställarens entreprenör som verkar på sidan av huvudentreprenören kallas för 

sidoentreprenörer. Huvudentreprenören och sidoentreprenören står därmed inte i något 

avtalsförhållande till varandra medan beställaren har ett avtalsförhållande med såväl huvud- 

som sidoentreprenören.  

 

I 5:12 i AB/ABT regleras beställarens och entreprenörens ansvar för skador hos motparten som 

vållats av parternas anlitade. Som tidigare redovisats, se. 2.2., ansvarar huvudentreprenören för 

skador som underentreprenörerna vållar beställaren.182 När en sidoentreprenör vållar skada på 

entreprenörens arbete är huvudregeln att beställaren inte ansvarar för skadan oavsett 

sidoentreprenörens vårdslöshet, såvida beställaren inte anses som medvållande.183 Beställaren 

har en betydande inskränkning i sitt ansvar för sina anlitade. Ansvaret omfattar inte sakskador 

och egendomsskador som sidoentreprenören vållar beställarens andra entreprenör. Beställarens 

enda ansvar för sidoentreprenören är ansvaret för hinder och störningar som beror på 

sidoentreprenören.184 Om huvudentreprenören lider sakskada pga. sidoentreprenörens vållande 

                                                           
182 Hedberg, 2010, s. 99. 
183 Hedberg, 2011, s. 58f. 
184 Hedberg, 2010, s. 99f. 
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blir skadeståndslagens regler tillämpliga eftersom det inte föreligger något avtalsförhållande 

mellan sidoentreprenören och huvudentreprenören. Huvudentreprenören kan därmed få 

ersättning från sidoentreprenören om det kan bevisas att sidoentreprenören förfarit vårdslöst. 

 

3.4.1.1 Kommentar 

Det kan anses en aning märkligt att frångå strukturen i den dispositiva rätten där man ansvarar 

för sin anlitades vållande och bestämmelsen i AB/ABT som reglerar huvudentreprenörens 

långtgående ansvar för anlitande när det kommer till förhållandet mellan beställare och 

sidoentreprenör. En sidoentreprenör är ansvarig för skador som denne vållat beställaren liksom 

underentreprenören ansvarar för skada som denne vållat sin huvudentreprenör. Däremot skiljer 

sig huvudentreprenörens respektive beställarens ansvar i bestämmelsen AB/ABT för anlitades 

vållande. En huvudentreprenör ansvarar enligt AB/ABT:s bestämmelser för sin 

underentreprenörs vållande. En beställare ansvarar däremot inte för sin sidoentreprenörs 

vållande. En möjlig förklaring till att beställaren inte ansvarar för sin sidoentreprenör skulle 

kunna vara att en beställare inte har lika bra kontroll över entreprenaden som en 

huvudentreprenör men även att det är huvudentreprenören som tecknar en ansvarsförsäkring 

för entreprenaden. Till skillnad från huvudentreprenören som anlitat underentreprenörer för att 

fullgöra huvudentreprenörens förpliktelser gentemot beställaren har beställaren inte anlitat 

sidoentreprenören i syfte att fullgöra beställarens förpliktelser gentemot huvudentreprenören. 

En beställare bör inte hamna i ett sämre läge pga. att en huvudentreprenör, istället för att själv 

utföra förpliktelsen, valt att anlita en underentreprenör att utföra förpliktelsen gentemot 

beställaren. En beställares ansvar gentemot huvudentreprenören bör därmed inte utsträckas till 

att omfatta en sidoentreprenörs vållande vilket är förenligt med de rådande bestämmelserna.  

 

3.4.2 Huvudentreprenörens ansvar för sidoentreprenörens vållande enligt 

AB/ABT 

I NJA 2010 s. 629 ingick en beställare och en entreprenör ett avtal om totalentreprenör avseende 

våtrumsarbeten. Entreprenören ingick i sin tur ett avtal med en underentreprenör om utförande 

av vissa rörarbeten. Mellan beställaren och entreprenören gällde standardavtalet ABT och 

mellan entreprenören och underentreprenören gällde standardavtalet AFTU med hänvisning till 

ABT. För att kunna utföra det avtalade arbetet i lägenheterna behövde underentreprenören få 

tag i en så kallad huvudnyckel. En sidoentreprenör till beställaren som hade i uppgift att 

samordna arbetet lämnade över huvudnyckel till underentreprenören genom att ingå ett avtal 
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om kvittens. Avtalet mellan sidoentreprenören och underentreprenören var utom 

huvudentreprenörens vetskap. I kvittensavtalet som tecknades av sidoentreprenören och 

underentreprenören fanns en viteklausul på 15 000 kr vid förlust av nyckeln. 

Underentreprenören förlorade nyckeln varvid en kostnad om 177 618 uppkom för beställaren 

som blev tvungen att byta ut de tubcylindrar nyckeln gick till. Beställaren riktade krav på 

ersättning mot huvudentreprenören vars försäkringsgivare betalade ut full ersättning till 

beställaren. Huvudentreprenörens försäkringsgivare som övertog rätten till ersättning från 

skadevållaren riktade krav på ersättning från underentreprenören för utbetalningen till 

beställaren. HD ansåg att begränsning i form av vitesklausulen var giltig samt att den även var 

giltig gentemot huvudentreprenören och därmed försäkringsgivaren. Försäkringsgivarens 

regresskrav kunde därmed endast omfatta de 15 000 kr.  

 

Ponera att en sidoentreprenör kvitterade ut nyckeln istället för underentreprenörens i NJA 2010 

s. 629. Omständigheterna i övrigt är desamma men där huvudentreprenören samordnar 

sidoentreprenörens arbete. Skulle en huvudentreprenörs försäkringsgivare kunna bli bunden av 

en sidoentreprenörs kvittensavtal och därmed ersättningsskyldig till beställarens för 

sidoentreprenörens vållande? I NJA 2010 s. 629 framför HD att det endast berodde på en 

tillfällighet att det var underentreprenören som kvitterade ut nyckeln och inte 

huvudentreprenören.  Dock kan man i domen uppfatta underentreprenören som ett slags 

fullmäktig. Om omständigheterna varit desamma men att sidoentreprenören kvitterat ut nyckeln 

hade huvudentreprenören även blivit bunden av sidoentreprenörens rättshandling i förhållande 

till beställaren?  

 

Som tidigare nämnts i 2.3.1. är en beställare enligt 5:12 AB/ABT endast ansvarig för hinder 

och störningar som beror på sidoentreprenören. Läses 5:12 i AB/ABT e contrario innebär det 

att en sidoentreprenör själv ansvarar för sitt eget vållande och ska själv ersätta uppkomna 

skador. Mellan beställaren och sidoentreprenören blir sidoentreprenören därmed i första hand 

ersättningsskyldig gentemot beställaren. Däremot kan man fråga sig om sidoentreprenören 

skulle anses som en fullmäktig. De fullmakter som kan aktualiseras är ställningsfullmakt, 

toleransfullmakt och kombinationsfullmakt.  
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För att en ställningsfullmakt ska anses föreligga krävs det att sidoentreprenören har ett 

uppdragsavtal eller är anställd av huvudentreprenören vilket inte är fallet.185 

Huvudentreprenören skulle inte på denna grund bli ersättningsansvarig för sidoentreprenören 

vållande.186  

 

Toleransfullmakt föreligger när någon upprepade gånger uppträtt såsom fullmäktig för annan 

utan att huvudmannen ingripit. I tidigare praxis har toleransfullmakt förelegat vid någon form 

av anställning mellan den som utfört de upprepande handlingarna och huvudmannen.187 Dock 

är anställningen som sådan inget krav för toleransfullmakt men det kan tänkas att andra fall där 

anställning inte föreligger bedöms mer restriktivt. Det kan anses långtgående att en 

huvudentreprenör skulle bli bunden av en sidoentreprenörs handlande genom toleransfullmakt 

eftersom det inte föreligger något avtalsförhållande mellan huvudentreprenören och 

sidoentreprenören.  

 

En kombinationsfullmakt är en fullmakt som uppkommer pga. ett antal kombinerade 

omständigheter som tillsammans skapar förtroende för tredje man att fullmakt föreligger. I 

praxis har omständigheterna som huvudmannens medverkan, huvudmannens passivitet att 

ingripa, eventuella otydligheter i skrivna dokument och det fogade intrycket av behörighet som 

personen som ingått avtalet med tredje man förmedlat bidragit till att en kombinationsfullmakt 

ansetts föreligga.188 En sidoentreprenör skulle med en kombinationsfullmakt kunna binda 

huvudentreprenören. Dock skulle det krävas någon form av medverkan från 

huvudentreprenören. I NJA 2010 s. 629 hade huvudentreprenören ingen vetskap om avtalet 

varvid medverkan är utesluten. 

 

3.4.2.1 Kommentar 

Till skillnad från förhållandet mellan huvudentreprenören och underentreprenören föreligger 

inget avtalsförhållande mellan huvudentreprenören och sidoentreprenören se. 2.3.1. Det vore 

inte rimligt att ålägga huvudentreprenörens försäkringsgivare ett ersättningsansvar gentemot 

beställaren i fall där kvittensavtal ingåtts mellan beställaren och sidoentreprenören. Även om 

                                                           
185 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 23 5. Intagandet av ställningen ska grunda sig på avtal med 

huvudmannen. 
186 Mer om ställningsfullmakt finns under avsnitt 3.3.1.2 i uppsatsen. 
187 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 11. Nybildning i anslutning till ställningsfullmakt enligt 

avtalslagen: kombinations- och toleransfullmakt. 
188 Lagkommentar, Zeteo, avtalslagen 2:10 2 st, 23 11. Nybildning i anslutning till ställningsfullmakt enligt 

avtalslagen: kombinations- och toleransfullmakt. 
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huvudentreprenören samordnat och lett sidoentreprenörens arbete är det inte rimligt att lägga 

ansvaret på huvudentreprenörens försäkringsgivare även om det beror på en tillfällighet vem 

som kvitterat ut nycklar. En sidoentreprenör skulle via en kombinationsfullmakt kunna binda 

huvudentreprenören. Dock skulle det krävas medverkade från huvudentreprenören varvid 

huvudmannen måste ha vetskap om avtalet för att bli bunden, vilket inte var fallet i NJA 2010 

s. 629. För försäkringsbolag kan ersättningsansvaret bli orimligt högt och oförutsebart varvid 

det kan bli svårt att få en uppfattning om vad försäkringen omfattar. Det kan även bidra till att 

entreprenören kan bli ansvarig för sådant försäkringen inte avser. I enlighet med gällande rätt 

bör den som ingått avtalet bli ersättningsansvarig gentemot beställaren. En huvudentreprenör 

kan därmed inte bli ersättningsansvarig gentemot beställaren för en sidoentreprenörs vållande. 

 

3.4.3 Huvudentreprenörens ansvar för sidoentreprenörens vållande enligt 

dispositiv rätt 

Som tidigare nämnts är huvudregeln i kontraktsförhållanden att en avtalspart mot sin motpart 

svarar för ens medhjälpares oaktsamhet om medhjälparen anlitats för att fullgöra 

avtalsförpliktelser. En beställare svarar därmed inte för sidoentreprenören gentemot 

huvudentreprenören då sidoentreprenören inte har några förpliktelser mot 

huvudentreprenören.189  

 

4. Försäkringsgivares regressrätt vid 

totalentreprenad 

4.1 Försäkringsgivares regressrätt  

Uppsatsens tidigare del har behandlat när huvudentreprenörens försäkringsgivare bär ett 

ersättningsansvar gentemot beställaren. Huvudentreprenörens försäkringsgivare har ansetts 

ersättningsansvarig för skador som underentreprenörer vållar beställaren men inte för skador 

en sidoentreprenör vållar beställaren även fast huvudentreprenören samordnat och lett arbetet. 

I NJA 2010 s. 629 har huvudentreprenörens försäkringsgivare ansetts ersättningsansvarig 

gentemot beställaren för en underentreprenörs vållande trots att beställaren och 

underentreprenören utan huvudentreprenörens medverkan eller vetskap ingått ett avtal om 

                                                           
189 Bengtsson, Ullman och Unger, 2013, s. 25. 
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ersättningsansvar vid eventuell skada. Enligt min mening kan huvudentreprenörens ansvar, som 

indirekt utgör huvudentreprenörens försäkringsgivares ansvar, anses långtgående och inte helt 

förutsebart. Att huvudentreprenörens försäkringsgivare i ett första skede är att anse som 

ersättningsansvarig gentemot beställaren innebär inte att det slutliga ansvaret åligger 

huvudentreprenörens försäkringsgivare. Ett ersättningsansvar kan övervältras på den 

skadelidande om en rätt till regress föreligger. Frågan är när huvudentreprenörens 

försäkringsgivare  anses ha ett slutligt ansvar för sakskador som en underentreprenör vållat 

beställaren. 

 

I AB/ABT finns det inga bestämmelser som tar sikte på regressrätt av det slag som behandlas i 

denna uppsats. Avsaknad av bestämmelser som reglerar regress i avtalet kan korrigeras genom 

dispositiv rätt eftersom de dispositiva reglerna är sekundära i förhållande till parternas avtal.190 

Regressrätten inom den dispositiva rätten för försäkringsgivare regleras i FAL.  

 

4.1.2 Syfte och bakgrund bakom försäkringsgivarens regressrätt 

I SOU 2002:1 behandlade kommittén regressrätten vid skadeförsäkring. Kommitténs slutsats i 

SOU 2002:1 stöddes av remissinstanserna. Kommittén föreslog att man skulle ansluta sig till 

den rådande praxisen och ge försäkringsbolagen oinskränkt regressrätt. Enligt 

remissinstanserna saknades det därmed anledning att behålla den dispositiva regeln i GFAL 

som begränsade regressrätten.191 Mot promemorians förslag förekom det inga särskilda 

invändningar.192 Kommittén framförde att det inte fanns något som tyder på att bolagens sätt 

att hantera regressverksamheten har kritiserats eller ifrågasatts utan tvärtom talade mycket för 

att regressverksamheten sköttes på ett ändamålsenligt sätt från bolagens sida varvid fri 

regressrätt var motiverat.193 I praktiken avgör försäkringsbolagen från fall till fall när det är 

lämpligt att utöva regress.194 Att försäkringsbolagen handlar rationellt och med omdöme 

gällande regressverksamheten visas av en praxisundersökning som utförts och innehållet i RÖ. 

Att låta regressrätten omfatta skadelidandes rätt till skadestånd utan inskränkningar var enligt 

SOU 2002:1 lämpligast.195 

 

                                                           
190 Lehrberg, 1996, s. 465 samt Westberg, 1990, s. 258. 
191 Prop. 2003/04:150 s. 206. 
192 Prop. 2003/04:150 s. 217. 
193 SOU 2002:1 s. 203. 
194 SOU 2002:1 s. 204. 
195 SOU 2002:1 s. 204. 
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Frågan om en försäkringsgivare efter att betalt ut ersättning kan kräva ersättning av en 

skadevållare avser frågan om en försäkringsgivares regressrätt. Reglerna härom avser ett 

gränsområde mellan försäkringsrätten och skadeståndsrätten. Ur en rättspolitisk syn finns det 

olika intressen som regressrätten ska uppfylla utifrån ett försäkringsrättsligt- och 

skadeståndsrättsligt perspektiv. Utifrån ett försäkringsintresse är det av hög relevans att 

regressrätten ska ordnas så att försäkringstagarens skydd av försäkringen tillgodoses på bästa 

sätt. En försäkringstagare har ett betydelsefullt intresse av att en regressrätt inte ska kunna 

utföras mot någon till denne närstående i de fall den närstående anses ansvarig för skadan enligt 

skadeståndsreglerna. De skadeståndsrättsliga intressena siktar däremot på hur regressrätten ska 

tillämpas för att tillvarata skadeståndsrättens syften, så som prevention, reparation och 

överflyttningen av kostnaden för inträffade skador.196 

 

Det är svårare för en försäkringsgivare än för en försäkringstagare att bedöma risker för 

eventuella skadeståndsanspråk som kan åläggas en försäkringstagare i kontraktsförhållanden. 

Svårigheten för en försäkringsgivare att bedöma risken för eventuella skadeståndsanspråk 

bidrar till svårigheter vad gäller premiesättningen.197 Försäkringsbolag är för att kunna prissätta 

risker beroende av att veta deras möjlighet att regressa.198 Försäkringsgivare får vid 

premiesättningen utgå från kontraktstypen inom den aktuella branschen, de skadeståndsrisker 

som är förenade med kontraktets fullgörande men även utesluta vissa typer av skada som är 

oberäkneliga. Försäkringen täcker dock inte situationer i de fall en försäkringstagare åtagit sig 

ett ansvar som går utöver det normala eftersom dessa situationer inte är medberäknade i 

försäkringspremien. Om dessa situationer omfattades av försäkringen skulle premien helt kunna 

förskjutas, speciellt vid åtagande av vite. En försäkringsgivare har en rätt att utesluta eller 

undanta vissa ansvar där regressrätten mot skadevållaren är inskränkt.199  

 

Försäkringsgivares rätt att rikta återkrav mot ansvarsförsäkringsgivare behandlas inte i 

förarbetena till FAL. Syftet bakom reglerna om direktkrav är att tillgodose skadelidandes rätt 

till ersättning på ett rimligt sätt när det finns en ansvarsförsäkring.200 

 

                                                           
196 Hellner, 1994, s. 277. 
197 Hellner, 1994, s. 410. 
198 Nydrén, 2007-08, s. 701. 
199 Hellner, 1994, s. 410. 
200 Lexino, lagkommentar, försäkringsavtalslagen 7:9.  
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4.1.2 Allmänt om försäkringsgivares regressrätt  

Regress eller man andra ord återkrav är när en gäldenär, efter att betalat ut ersättning, begär 

motsvarande utbetald ersättning från den person som ska bära det slutliga betalningsansvaret.201  

 

Utgångspunkten enligt FAL är att det belopp som utgivits till skadelidande kan återkrävas av 

den som betalat ut ersättning trots att den försäkrade brutit mot någon förpliktelse. En 

försäkringsgivare har därmed en rätt att träda in i den försäkrandes rätt till ersättning med 

anledning av skada om skadan omfattas av försäkringen och om den ersatts av 

försäkringsbolaget.202 Det finns inget hinder mot att försäkringsbolaget förehåller sig en 

återkravsrätt i försäkringsavtalet.203 Försäkringsgivares regresskrav mot andra 

skadeståndsskyldiga utgör inte ett direktkrav.204 Den regressrätt försäkringsbolaget har mot den 

försäkrade kan vila på två grunder: kontraktsrättslig grund och skadeståndsrättslig grund. 

Avgörs regressens omfattning av försäkringsavtalet tillämpas regressen på kontraktsrättslig 

grund. Grunden till regress kan utgöras av en uttrycklig regressbestämmelse eller en 

ansvarsbegränsning. En regressrätt på skadeståndsrättslig grund avser fall där 

försäkringsbolaget kan regressa mot den försäkrade som vållat tredje man skada. Det kan även 

avse fall där försäkringsbolaget kan kräva ersättning som försäkringbolaget utbetalat till 

skadelidande trots ett försumligt förfarande av den försäkrade gentemot försäkringsbolaget. 

Skadeståndsrättsliga principer ska tillämpas vid skadeståndsrättslig regressrätt.205 Regressrätt 

med stöd av försäkringsavtalslagarna som kan riktas mot den försäkrade utövas som huvudregel 

på kontraktsrättslig grund. Regressrättens förutsättningar och omfattning regleras av avtalet 

mellan försäkringsbolaget och den försäkrade.206  

 

Regressrätten föreligger inte förrän försäkringsbolaget faktiskt betalt ut ett belopp till den 

skadelidande och regressrätten kan aldrig avse ett högre belopp än det som betalts ut.207  Även 

om försäkringsgivaren betalar ut ersättning utan att vara juridiskt skyldig att göra det borde 

försäkringsgivaren tillerkännas en rätt att föra regresskrav mot skadevållaren.208  

 

                                                           
201 Van der Sluijs, 2006, s. 227. 
202 Van der Sluijs, 2006, s. 227f. 
203 Van der Sluijs, 2006, s. 230. 
204 Van der Sluijs, 2006, s. 228. 
205 Van der Sluijs, 2006, s. 230. 
206 Van der Sluijs, 2006, s. 233f. 
207 http://www.nft.nu/sv/forsakringsgivarens-regressratt. 
208 Hellner, 1994, s. 286. Jfr med frivillig betalning av annans skuld. 

http://www.nft.nu/sv/forsakringsgivarens-regressratt
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För att kunna bedöma om en försäkringsgivare har regressrätt måste först en bedömning göras 

i vilken mån den skadelidande har rätt till skadestånd. Begränsas den skadelidandes rätt till 

skadestånd begränsas även försäkringsgivarens regressrätt i samma utsträckning. En 

försäkringsgivare som träder in i försäkringstagarens ställe har inte bättre rätt än 

försäkringstagaren till skadestånd. Regressfrågor uppkommer oftast i samband med 

skadeförsäkring för egendom.209  Försäkringsbolagets regressrätt avser endast den rätt som den 

skadelidande har mot den skadeståndsskyldige enligt skadeståndsreglerna.210 I NJA 2009 s. 846 

hade ett överlåtande bolag vid talan för det förvärvade bolagets räkning inte ansetts ha bättre 

rätt mot skadevållaren än det förvärvande bolaget skulle ha haft. Det förvärvade bolaget blev 

buden av RÖ pga. av att det överlåtande bolaget hade varit bunden av RÖ före överlåtelsen trots 

att det förvärvade bolaget inte varit bunden.211 I enlighet med NJA 2009 s. 846 kan ett 

försäkringsbolag därmed aldrig få bättre rätt mot skadeståndsskyldige än vad den försäkrade 

hade.212  

 

Skadevållaren får inte vara identisk med försäkringstagaren om regressrätt ska vara möjligt.213  

Ett försäkringsbolag kan därmed inte genom regressrätten återkräva ersättning från 

försäkringstagaren som omfattas av försäkringen enligt tvingade regler i FAL.214 Ett 

försäkringsbolag som ersätt en skada har som regel ingen regressrätt mot den försäkrade eller 

mot den som försäkringen gäller till förmån för.215 Är en person att anse som anställd av den 

försäkrande föreligger inte en rätt till regress. Regressrätten har till syfte att verka preventivt då 

en försäkringstagares premie och självrisk höjs vid utnyttjad ansvarsförsäkring.216 Skulle 

försäkringen vara till förmån för tredje man är även den som har rätt till ersättning undantagen 

från regressansvar.217  

 

Regressrätten avser endast den ekonomiska förlust som den försäkrade drabbats av. Bestäms 

försäkringsersättningen till ett schablonbelopp oavsett skadans storlek bör skadevållaren ha en 

rätt att göra en invändning mot regresskravet om att dennes ansvar endast avser den verkliga 

                                                           
209 http://www.nft.nu/sv/forsakringsgivarens-regressratt. 
210 Lexino, lagkommentarer, försäkringsavtalslagen 7:9.  
211 NJA 2009 s. 846. 
212 Lexino, lagkommentarer, försäkringsavtalslagen 7:9. 
213 http://www.nft.nu/sv/forsakringsgivarens-regressratt. 
214 Van der Sluijs, 2006, s. 234. 
215 Bengtsson, Ullman och Unger, 2013, s. 87f. 
216 http://www.nft.nu/sv/forsakringsgivarens-regressratt. 
217 http://www.nft.nu/sv/forsakringsgivarens-regressratt. 
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förlusten. Är det emellertid en skönsmässig uppskattning av den ekonomiska skadan som 

försäkringsbolaget ska ersätta bör regressrätten avse hela beloppet.218  

 

Reglerna om försäkringsgivares regressrätt är dispositiva i svensk lag då avtalsfrihet råder. En 

utvidgning av regressrätten är lika möjlig som en begräsning.219 Enligt 7:9 FAL har ett 

försäkringsbolag en oinskränkt rätt att kräva tillbaka den utbetalade försäkringsersättningen 

från skadevållaren. Regeln stämmer överens med flertalet försäkringsvillkor.220 Enligt 8:18 

FAL framgår det att reglerna om regress i 7:9 FAL även gäller vid företagsförsäkring. Den 

skadelidande välja att vända sig mot sitt försäkringsbolag som i sin tur har rätt att från 

skadevållaren återkräva den utgivna ersättningen.221  

 

Ett försäkringsbolag som ersatt den skadan som omfattas av försäkringen träder in i den 

försäkrades rätt att till skadestånd med anledning av den skada som försäkringsbolaget ersatt 

s.k. subrogation.222 Subrogation är när den som betalar ersättning för en skada inträder i samma 

rättsliga position som den ursprungliga innehavaren av fordringen.223 En subrogationsregress 

ställer betalaren som utgångspunkt i samma läge som om han hade förvärvat fordringen. Detta 

gäller såväl rättighetssidan som förpliktelsesidan av fordringsförhållandet.224 Det förhållandet 

att regressborgenären inträder i ursprungsborgenärens rätt innebär beträffande förpliktelsesidan 

att en medgäldenär i regel kan göra samma invändningar mot den infriande gäldenären som han 

hade kunnat göra mot den ursprunglige borgenären. Att den som genom ett infriande av 

borgenärens fordringar i princip subrogerar i dennes rätt behöver inte innebära att han 

omedelbart kan kräva ut hela det infriade beloppet. Att den infriande gäldenären g1 inte 

kommer i samma läge som borgenären om det endast finns en medgäldenär g2 på samma plan 

står klart. Det följer av att regressrätten alltid reduceras med vad den infriande gäldenären själv 

har att svara för gäldenärerna emellan.225 Regressrätten utlöses av och kan göras gällande i och 

med att en betalning sker till borgenären. Från tidpunkten för fullt infriande förlorar också 

ursprungsgäldenären rådigheten över fordringen.226  

 

                                                           
218 Bengtsson, 2015, s. 340. 
219 Hellner, 1994, s. 285. 
220 Bengtsson, 2015, s. 339. 
221 Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, s.111. 
222 Lexino, lagkommentar, försäkringsavtalslagen 7:9. 
223 NJA 2013 s. 233. 
224 Lindskog, 2014, s. 374. 
225 Lindskog, 2014, s. 376. 
226 Lindskog, 2014, s. 373. 
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I NJA 2013 s. 233 hade två flickor tänt eld på en buske som låg intill en yttervägg på en skola. 

Elden spred sig till skolan varvid brandskador uppstod på skolan. Kommunens 

försäkringsbolag, Länsförsäkringar, betalde ut ersättning till kommunen och trädde därefter i 

enlighet med 7:9 och 8:19 FAL in i kommunens rätt till skadestånd med anledning av 

brandskadan. En av flickorna omfattades av en ansvarsförsäkring meddelad av Trygg-Hansa. 

Länsförsäkringar riktade skadeståndskrav mot Trygg-Hansa.  

 

HD skulle i NJA 2013 s. 233 ta ställning till om en försäkringsgivare som genom s.k. 

subrogation inträtt i den försäkrades rätt till skadestånd har en rätt till direkttalan mot 

skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare. Enligt HD har ett försäkringbolag som genom 

subrogation övertagit en fordran genom att ha betalat ut försäkringsersättning en rätt att rikta 

krav direkt mot skadevållarens ansvarsförsäkringsgivare. 227  

 

Beträffande det belopp som den infriande gäldenären har utgett omfattar regressrätten såväl 

kapital som ränta om något annat inte har avtalats. 228 Vid subrogationsgrundad regress torde 

rätt till ränta på utgivet räntebelopp inte finnas. Det följer av att den infriande gäldenären träder 

in i borgenärens ställe. Vid avtalsgrundad regressrätt kan det dock tänkas att rätt till ränta på 

det utgivna räntebeloppet föreligger.229 Vid subrogation när t.ex. skadeståndsanspråks övergång 

till regressberättigad försäkringsgivare skyddar man som huvudregel en gäldenär som i god tro 

betalar till förre borgenären.230  

  

I den mån skadan omfattas av försäkringen föreligger subrogation när ett försäkringbolag efter 

att ha ersatt skadelidande träder in i den försäkrades rätt till skadestånd. Regressrätten enligt 7 

kap. 9 § och 8 kap. 19 § FAL gäller vid både konsument- som företagsförsäkring. I FAL är 

utgångspunkten att försäkringsbolag har möjlighet att träda in i försäkringstagaren rätt.231 

 

Vid subrogationsregress ser man det från dess fordringssida och inte från huvudfordringens 

skuldsida.232 Regressborgenären tar över huvudborgenärens fordring genom att 

regressborgenären betalar huvudfordringsborgenären (cessio legis). Det rör sig inte om en 

                                                           
227 NJA 2013 s. 233. 
228 Lindskog, 2014, s. 380. 
229 Lindskog, 2014, s. 381. 
230 Rodhe, 1956, s. 147. 
231 NJA 2013 s. 233. 
232 Lindskog, 2014, s. 365. 
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överlåtelse av en fordran utan ett annat slag av fordringsövergång. Fordringen har egentligen 

infriats, så ur det perspektivet kan det inte röra sig om någon övergång av fordringen. 

Innebörden av detta är att man inte kan ta förgivet att den regressande i alla hänseenden är ställd 

i samma position som en fordringsförvärvare. Det är inte givet att ett subrogationsförvärv av en 

löpande fordran är förenad med negotiabilitetsverkningar dvs. att en godtroende förvärvare har 

bättre rätt än förgående ägare. Rättsläget pekar däremot på att regressborgenären inte har fördel 

av negotiabiliteten.233 

 

4.1.2.1 Försäkringsgivares regressrätt när ersättning utbetalats från en ansvarsförsäkring 

Som tidigare nämnt i uppsatsen se. 2. har en huvudentreprenör en skyldighet att teckna 

ansvarsförsäkring enligt AB/ABT. Ansvarsförsäkringen ska täcka eventuella 

skadeståndsansvar som kan uppstå för huvudentreprenören. Regressbestämmelsen i FAL är 

tillämplig vid ansvarsförsäkring vilket medför en rätt för försäkringbolaget att kräva tillbaka 

ersättning från andra skadeståndsskyldiga.234 Ansvarsförsäkring går ut på att en 

försäkringstagare försäkrat sig mot risken att lida förmögenhetsskada pga. 

skadeståndsskyldighet. En ansvarsförsäkring är begränsad till ett ansvarsbelopp där beloppet i 

en företagsförsäkring vanligtvis är bestämt till tio miljoner kr.235 I HD:s avgörande 2016-07-12 

i mål T 5231-14 hade en av entreprenörens anställda i samband med en renovering orsakat en 

brand på en av beställarens byggnader. Byggnaden var försäkrad hos Länsförsäkringar som 

bekostade återställande efter de orsakade skadorna med 15 miljoner kr. Länsförsäkringar väckte 

i sin tur en regresstalan mot entreprenören om 10 miljoner kr.236 Ansvarsförsäkring är en typ av 

skadeförsäkring trots att den även kan täcka skadestånd för personskada.237  

 

En rad olika regressituationer gör sig gällande när någon tillfogas skada av annan som 

ansvarsförsäkringen täcker.238 Ansvarsförsäkring är därmed av särskilt intresse i 

regressammanhang. I fall där ett försäkringsbolag utgett försäkringsersättning och därefter 

riktar regresskrav mot skadevållaren kan skadevållaren i sin tur hänvisa till sin 

ansvarsförsäkring då ett försäkringsbolag genom ansvarsförsäkring åtar sig att betala det 

skadestånd som den försäkrade är skyldig att betala ut.239 Regressrätten avser inte en rätt för ett 

                                                           
233 Lindskog, 2014, s. 366. 
234 Van der Sluijs, 2006, s. 228. 
235 SOU 2002:1 s. 192 
236 Högsta domstolens dom 2016-07-12 i mål T 5231-14. 
237 SOU 2002:1 s. 190. 
238 Van der Sluijs, 2006, s. 227. 
239 SOU 2002:1 s. 192. 
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försäkringbolag att rikta krav mot skadevållarens försäkringsbolag utan avser endast en rätt att 

rikta regresskrav mot skadevållaren. Däremot kan skadevållarens försäkringsbolag ställa sig i 

skadevållarens ställe.240 I realiteten har regress utövas direkt mot ansvarsförsäkringsgivaren 

trots att en direkträtt inte föreligger.241 Ansvarsförsäkringar kan medföra en minskning av den 

preventiva effekten då skadevållaren inte drabbas av skadeståndsskyldighet eftersom det täckt 

av ansvarsförsäkringen. Däremot ansvarsförsäkringsbolagen genom sina villkor om självrisk, 

säkerhetsåtgärder osv. påverka de försäkrades handlande och därmed begränsa risken för 

skador.242 

 

4.1.3 Begräsningar i försäkringsgivarens regressrätt 

Regressavtal mellan försäkringbolag är enligt svensk rätt giltiga. De finns två sorters 

regressavtal mellan försäkringsbolag där det ena avtalet ger bolagen en rätt att avtala om att 

aldrig utöva regressmot varandra och där det andra avtalet endast reglerar att en del av skadan 

kan ersättas av skadevållarens försäkringsgivare. RÖ som gäller mellan försäkringsbolagen 

utgör en begränsning av regressrätten för försäkringsbolag när regressansvaret drabbar ett annat 

försäkringbolag.243 Begränsningar av regressrätten kan föreligga enligt RÖ eller genom 

försäkringsvillkoren.244 RÖ avser primärt regress på grund av en egendomsförsäkringsskada 

mot en ansvarsförsäkrad i ett annat försäkringsbolag. Begräsningar av återkravsrätten kan följa 

av överenskommelsen.245 Möjligheten för försäkringsbolag att regressa från 

egendomsförsäkring mot skadevållaren som tecknat ansvarsförsäkring regleras sedan 50 år 

tillbaka av RÖ. De flesta verksamma bolag som bedriver verksamhetsgrenar inom 

skadeförsäkringsområdet har anslutit sig till RÖ. Till RÖ har de fyra största bolagen anslutit 

sig. Det är endast möjligt att åberopa RÖ om både egendomsförsäkringsbolaget och 

ansvarsförsäkringsbolaget anslutit sig.246 RÖ syftar till att inom skadeförsäkringsområdet 

främja en rationell regressverksamhet genom att undvika regresskrav när det inte anses 

företagsekonomiskt försvarbart med regress samt att bringa förutsättningar för effektivt och 

snabbt regelsystem genom att korta preskriptionsfristerna.247  

 

                                                           
240 Van der Sluijs, 2006, s. 228. 
241 Van der Sluijs, 2006, s. 229. 
242 SOU 2002:1 s. 204. 
243 http://www.nft.nu/sv/forsakringsgivarens-regressratt. 
244 Bengtsson, 2015, s. 340. 
245 Lexino, lagkommentar, försäkringsavtalslagen 7:9. 
246 SOU 2002:1 s. 193. 
247 SOU 2002:1 s. 193. 
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Regressrätt enligt RÖ föreligger endast om utbetald skadeersättning för en och samma skada 

överskrider det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gällde när skadan 

inträffade som gällde vid skadetillfället. Försäkringsbolaget har endast rätt att rikta regresskrav 

för det som klart följer av försäkringsvillkoren och kan därmed inte tillämpa en generösare 

skadereglering än vad villkoren tillåter för att återfå ersättningen via regress. Enligt RÖ behöver 

den skadeståndsansvarige endast betala regresskravet med det belopp den ansvarige själv har 

fått utbetalt ur sin ansvarsförsäkring och inte ett högre belopp än vad som följer av 

skadeståndsskyldigheten.248 

 

Har huvudentreprenörens försäkringsgivare ansluts sig till RÖ är rätten till regress begränsat 

vilket kan leda till att det slutliga ansvaret hamnar hos huvudentreprenörens försäkringsgivare 

trots att försäkringsgivare egentligen haft en rätt att föra regresstalan mot skadevållaren.  

 

En ytterligare begränsning av regressrätten föreligger vid frivillig betalning av annans skuld. 

Vid frivilliga betalningar av annans skuld s.k. interventionsbetalning anses en 

betalningsintervenient berättigad till regress på endast två grunder. Interventionsbetalarens 

regressrätt berättigas om en borgenär uttryckligen eller underförstått överlåtit sin fordran till 

intervenienten eller om betalningen utgjort ett akut ingripande för att hindra förlust eller annan 

olägenhet är gäldenären. Föreligger ingen av de två grunderna har en regressrätt uteslutits 

varvid försäkringsgivaren får stå för det slutliga ersättningsansvaret.249 

 

4.1.4 Försäkringsgivares regressrätt mot underentreprenörer 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är huvudentreprenörens försäkringsgivare att anse som 

ansvarig för skador som underentreprenören vållat beställaren. Huvudentreprenörens 

försäkringsgivare har genom NJA 2010 s. 629 ansetts ansvarig för en skada som reglerats i ett 

avtal upprättats mellan underentreprenören och beställaren utan huvudentreprenörens vetskap. 

Ansvarsfrågan har avsett vem som ansvarar gentemot beställaren men inte vem som får stå för 

det slutliga ansvaret. Är det underentreprenören eller huvudentreprenörens försäkringsgivare 

som får stå för det slutliga ansvaret för skada som underentreprenören vållat beställaren? 

 

                                                           
248 SOU 2002:1 s. 193. 
249 Unnersjö, 2016-17, s. 429f. 
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Försäkringsbolag har sedan länge riktat regresskrav mot entreprenören, leverantörer och 

konsulter som vållat egendomsskador på byggnader. Med stöd av försäkringsvillkoren har 

försäkringsbolagen övertagit försäkringstagaren rätt att föra skadeståndstalan mot 

skadevållaren. Försäkringsbolagens regresskrav har inbringat betydande belopp.250 Det finns 

en grundläggande acceptans i totalentreprenad för att risken förskjuts mot entreprenören.251  

 

I en kedja av avtal och ansvarsförhållanden som avtal mellan beställare-huvudentreprenör-

underentreprenör följer ansvaret partsrelationen. Från försäkringssidan finns det ett intresse av 

att finna ett förfarande som omedelbart träffar den faktiska skadevållaren och därmed undvika 

besvärliga regressdiskussioner.252 Ett hopp i kontraktskedjan som görs av den skadelidandes 

försäkringsbolag utgör en s.k. hoppande regress. Utan stöd i lag är ett hopp i kontraktskedjan 

är inte befogat baserat på avtalsinnehåll som träffats mellan skadelidande och dennes 

avtalspart.253 Före Bravidadomen hade försäkringsbolag i motsvarande fall med mestadels 

framgång regressat på utomobligatorisk grund. Ansvarsförsäkringsgivare började efter domen 

invända mot regresskrav med stöd av domen medan egendomsförsäkringsgivare påstod att 

domen inte gav uttryck för gällande rätt.254 Alla skador i Sverige av det slag som berörs i 

Bravidadomen täckts helt eller delvis av egendomsförsäkring och/eller ansvarsförsäkring.255  

 

Regressverksamhet gentemot underentreprenörer, som vållat egendomsskada vilka varit täckta 

av egendomsförsäkringar, har försäkringsbolag sedan länge bedrivit. Efter NJA 2007 s. 758 

begränsade HD verksamheten pga. av principiella hinder.256 

 

I NJA 2007 s. 758 som tidigare berörts i uppsatsen hade två försäkringbolag för att få klarhet i 

hur rättsregeln i 2:1 SkL tillämpas arrangerat ett tvistemål vars förutsättning nästan var 

identiska med Bravidamålet.257 Efter att i domskälen tagit upp huvudregeln om att en part inte 

rikta ett kontraktuellt krav mot sin medkontrahents medkontrahent konstaterade HD att den 

utomobligatoriska skadeståndsskyldigheten för skadevållaren även gäller i 

kontraktsförhållanden om inget annat avtalats eller följer av regler om skadestånd i 

                                                           
250 Bengtsson, Ullman och Unger, 2013, s. 119. 
251 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 24. 
252 Ossmer och Wollsen, 2007, s. 12. 
253 NJA 2001 s. 711. 
254 Nydrén, 2007-08, s. 701. 
255 Nydrén, 2007-08, s. 701. 
256 NJA 2007 s. 758.  
257 Nydrén, 2007-08, s. 701. 
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avtalsförhållanden. I NJA 2007 s. 758 fanns det inga omständigheter som kunde åsidosätta 

huvudregeln i 2:1 SkL. Skadeståndslagens regler kan dock åsidosättas genom avtal till förmån 

för skadevållaren varvid en beställare och generalentreprenör skulle kunna avtala om att 

beställaren inte får rikta direktkrav mot underentreprenören. Frågan i NJA 2007 s. 758 var om 

ett förbud mot direktkrav kunde anses föranledas av avtalet trots att det inte uttryckligen 

framgick enligt AB 72 och dess efterföljare. HD ansåg att en hänvisnings till AB 92 i ett avtal 

mellan beställare och entreprenör har till följd att det inte föreligger en rätt för beställaren att 

på utomobligatorisk grund få ersättning från underentreprenören.258 Regresskravet mot 

underentreprenören ansågs vara förorsakat av att beställaren inte framför kravet i rätt tid och 

inte pga. ansvarsbegränsningen.259  

 

I den tidigare domen NJA 2001 s. 711, som dock inte har med entreprenad att göra, hade en 

inbrottsstöld skett ur bl.a. bankfack i ett bankvalv genom grov vårdslöshet från ett av banken 

anlitat bevakningsföretag. Bevakningsföretaget hade varit grovt vårdslös i förhållande till 

banken men inte i förhållande till bankkunderna. Bankens försäkringsbolag betalde ut 

ersättning till de skadelidande ur bankens egendomsförsäkring tillhörig tredje man. 

Försäkringsbolaget förde därefter en regresstalan mot bevakningsföretaget. Bankens 

skadeståndsskyldighet gentemot kunderna omfattades inte av försäkringen varvid 

försäkringsbolaget inte hade en rätt att träda in i bankens rätt. I målet uppkom därmed frågan 

om bankens kunder som lidit skada på utomobligatorisk grund kunde kräva 

bevakningsföretaget för sin förlust och att försäkringsbolaget därmed kunde träda in kundernas 

rätt. HD ansåg att det inte var möjligt för kunderna att föra en sådan direkttalan mot 

bevakningsföretaget s.k. hoppande regress på varken kontraktuell grund eller genom ett 

utomkontraktuellt skadeståndsanspråk mot bevakningsföretaget. Därmed hade 

försäkringsbolaget som inträtt i bankkundernas rätt inte heller rätt att föra en sådan talan mot 

bevakningsföretaget. Genom försäkringsbolagets utbetalning till bankkunderna befriandes 

banken från skadeståndsskyldighet gentemot sina kunder som hade förelegat då 

bevakningsföretaget agerat uppdragstagare till banken.260 

 

En entreprenör kan inte alltid få full ersättning för den ersättning entreprenören utgett till 

beställaren vid en regress mot underentreprenören. En av beställaren förd direkttalan (hoppande 

                                                           
258 Nydrén, 2007-08, s. 702. 
259 NJA 2007 s. 758. 
260 Nydrén, 2007-08, s. 704. 
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regress) mot en underentreprenör på kontraktuell grund skulle enligt svensk rätt inte få bifall. 

Syftet är att en underentreprenör inte ska kunna utnyttja båda ledens ansvarsbegränsningar.261 

I praxis har dock HD framfört att en part ska ha rätt att föra ett utomobligatoriskt krav mot sin 

kontraktsparts kontraktspart när vållandet orsakats av vårdslöshet eller uppsåt såtillvida avtal 

inte föreskriver något annat.262  

 

En allmän princip vid regresstalan är att en part som vill regressa mot annan efter att betalat ut 

ersättning till en skadelidande ska höra efter om den slutligt ansvariga har en invändning som 

denne kan åberopa mot skadelidande. Om den part som vill föra en regresstalan inte hör efter 

med den ansvariga kan rätten att föra en regresstalan falla bort. I NJA 2010 s. 629 ansågs 

totalentreprenören inte kunna utgå från att underentreprenören inte hade en sådan invändning 

varvid totalentreprenörens försäkringbolag endast kunde utkräva 15 000 kr. Justitierådet som 

var av skiljaktig mening ansåg emellertid att vitsklausulen inte innebar en begränsning av 

skadeståndet.263 En entreprenör kan inte alltid få full ersättning för vad denne utgett till 

beställaren vid en regress mot skadevållaren.264  

 

Mot bakgrunden att en part vid regresstalan ska efterhöra om den andre har någon invändning 

mot betalningsskyldighet finns det ingen anledning att skilja mellan avtal som ingåtts av den 

slutligt ansvarige efter partens ansvarsåtagande och andra ansvarsbefriande omständigheter 

som att vårdslöshet inte föreligger. Denna princip skyddar den slutlige ansvarige och hindrar 

en rundgång av pengar. Underlåtenhet att fråga medför däremot inte en preklusion av 

regressrätten om den vars regresstalan riktas mot gett den primärt ansvarige skäl att anta att full 

regress föreligger.265 

 

4.1.5 Kommentar 

Utifrån NJA 2007 s. 758 ansågs ett försäkringsbolag i och för sig inte förhindrad av att föra en 

regresstalan men eftersom anspråket inte hade förts i tid hade regressrätten försakats. 

Huvudregeln i svensk rätt är att en försäkringsgivare har en rätt att träda in i 

huvudentreprenörens ställe genom s.k. subrogation och återkräva det belopp som betalats ut till 

beställaren från underentreprenören. Dock avser subrogationen endast en rätt för 

                                                           
261 Lagkommentar, Zeteo, Kapitalbrist i aktiebolag \ 13. Regress.  
262 NJA 2014 s. 760 
263 Bengtsson, 2013 s. 625.  
264 NJA 2007 s. 758. 
265 NJA 2010 s. 629. 

http://zeteo.wolterskluwer.se.ezp.sub.su.se/document/kapitalb_kapitalbkap13?searchItemId=16101501315263b92d46e40b904059a95a57c4024e3569!0000000000!kapitalb_kapitalbkap13
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försäkringsgivaren att föra regresstalan mot skadevållaren och inte mot skadevållarens 

försäkringsbolag.  

 

Försäkringsgivarens regressrätt kan emellertid begränsas. Trots att huvudregeln ger 

försäkringsgivaren rätt att föra en regresstalan mot underentreprenören finns det möjlighet för 

parterna att begränsa eller förhindra en eventuell regressrätt. I RÖ begränsas försäkringsbolags 

möjlighet att regress mot varandra vid egendoms- och ansvarsförsäkring. RÖ avser hela 

regressbeloppet. Regressrätten kan även begränsas till ett visst belopp genom avtal och 

försäkringen som sådan. Ansvarsförsäkringar är vanligtvis begränsade till ett belopp om 10 

mkr, dock påverkar inte beloppsbegränsningen försäkringsgivarens regressrätt utan 

huvudentreprenörens ansvar. Däremot kan huvudentreprenören och beställaren avtala om 

vilken summa ansvarsbeloppet ska avse, vilket inte i sig påverkar försäkringsgivarens 

regressrätt. Det problematiska är när underentreprenören och beställaren ingått avtal om 

ansvarsbegränsning utan huvudentreprenörens vetskap och huvudentreprenörens 

försäkringsgivare betalar ut ett högre belopp än det som reglerats i avtalet, vilket skedde i NJA 

2010 s. 629. Huvudentreprenörens försäkringsgivare som genom subrogation övertagit fordran 

fick endast föra en regresstalan om 15 000 kr trots att ett avsevärt högre belopp betalats ut.  

Subrogation avser endast den rätt som försäkringstagaren hade gentemot skadelidande. I NJA 

2010 s. 629 avsåg huvudentreprenörens fordran endast 15 000 kr. Resonemangen i sig är 

korrekt, en försäkringsgivares regressrätt avser endast den rätt huvudentreprenören haft 

gentemot beställaren. Dock blir det problematiskt när den ansvariga inte är medveten om att det 

föreligger en ansvarsbegränsning parterna emellan eftersom den ansvariga parten inte utgivit 

sin viljeförklaring.  

 

Sammanfattningsvis är det underentreprenören som får stå för det slutliga ansvaret när 

underentreprenören vållat beställaren sakskada och inte huvudentreprenörens 

försäkringsgivare. Men skulle huvudentreprenörens försäkringsgivare i god tro betala ut ett 

större belopp än det som en ansvarsbegränsning medför står underentreprenören endast för 

ansvarsbegränsningsbeloppet och huvudentreprenörens försäkringsgivare för resterande 

eftersom regressrätten endast avser det avtalade beloppet och inte ett högre belopp.   
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5. Slutkommentar 

I inledningen till uppsatsen tog jag upp att det vid en totalentreprenad vanligtvis finns många 

led av olika aktörer. Frågan är därmed när en huvudentreprenör har ansvar för sakskador som 

en underentreprenör och en sidoentreprenör vållar beställaren. En huvudentreprenör har idag 

inget ansvar för skador en sidoentreprenör vållar beställaren. Dock är det inte helt uteslutet att 

en huvudentreprenörs ansvar under vissa förhållanden även kan omfatta en sidoentreprenör 

vållande i fall där huvudentreprenören samordnar och leder sidoentreprenörens arbete. När 

skada på beställarens egendom vållas av en underentreprenör har huvudentreprenören 

emellertid som huvudregel ansetts ersättningsansvarig. Eftersom det finns ett krav för 

huvudentreprenören att teckna försäkring enligt AB/ABT är det i realiteten 

huvudentreprenörens försäkringsgivare som är ersättningsansvarig gentemot beställaren för 

skada som en underentreprenör vållat. Oavsett om AB/ABT är inkorporerat eller inte är 

huvudentreprenörens försäkringsgivare ersättningsansvarig enligt principen om avtalets 

subjektiva begränsning. Däremot kan huvudentreprenören undgå ansvar som en 

underentreprenör vållat beställaren i fall där en underentreprenör genom grov vårdslöshet eller 

uppsåt vållat beställaren skada. En huvudentreprenör kan även undgå ansvar i fall där 

beställaren har en valmöjlighet att direkt rikta krav mot underentreprenören i enlighet med det 

s.k. Hamnkranfallet, dvs. när en felaktig sak anses utgöra en del i en väsentlig 

säkerhetsanordning och när det föreligger risk för personskada och omfattande sakskada. Att 

en huvudentreprenör ansvarar för skador som en underentreprenör vållar beställaren är rimligt 

eftersom huvudentreprenören själv väljer vilka underentreprenörer som ska anlitats för att 

uppfylla förpliktelserna gentemot beställaren. Dessutom kan huvudentreprenören vid 

prissättning med underentreprenören ta med eventuella ersättningsansvar som 

underentreprenören kan komma att ge huvudentreprenören under entreprenadtiden. Däremot 

kan omfattningen av huvudentreprenörens ersättningsansvar ifrågasättas i NJA 2010 S. 629.  

 

I NJA 2010 s. 629 blev huvudentreprenören och därmed huvudentreprenörens 

försäkringsgivare ersättningsskyldig när underentreprenören vållade beställaren sakskada trots 

att beställaren och underentreprenören reglerat den aktuella skadan i ett avtal dem emellan. En 

huvudentreprenörs ersättningsansvar sträcker sig därmed inte endast till en underentreprenörs 

vållade. Huvudentreprenörens ersättningsansvar omfattar även fall där underentreprenören 

vållar beställaren skada trots att beställaren och underentreprenören ingått ett avtal som reglerar 

ersättningsansvar dem emellan, utan huvudentreprenören medverkan eller vetskap. På vilken 
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grund huvudentreprenörens ersättningsskyldighet anses föreligga är inte helt begripligt utifrån 

HD:s domskäl. Det finns ett antal olika tänkbara förklaringar utifrån fullmaktsläran till 

huvudentreprenörens ersättningsansvar i NJA 2010 s. 629. Dock anser jag inte att någon 

fullmaktstyp kan binda huvudentreprenören i det aktuella fallet, varvid huvudentreprenören 

enligt min mening inte bör anses som ersättningsansvarig på den grund att huvudentreprenören 

varken medverkan i avtalet eller haft vetskap om dess existens. En huvudentreprenörs och 

därmed huvudentreprenörens försäkringsgivare har genom NJA 2010 s. 629 fått ett mer 

långtgående ansvar än aktörer inom entreprenadbranschen och försäkringsbolag tidigare haft 

eller räknat med.  

 

En efterkommande fråga blir därmed om huvudentreprenörens försäkringsgivare har ett slutligt 

ersättningsansvar för en underentreprenörs vållade. Att huvudentreprenörens försäkringsgivare 

i ett första skede är att anse som ersättningsansvarig för skada som underentreprenörer vållar 

beställaren innebär inte att det slutliga ersättningsansvaret stannar hos huvudentreprenörens 

försäkringsgivare. En försäkringsgivare som subrogerat har som huvudregel en rätt att föra en 

regresstalan mot skadevållaren. En försäkringsgivares regressrätt kan begränsas genom avtal, 

exempelvis RÖ, eller genom en s.k. interventionsbetalning. I NJA 2010 s. 629 där ingen av 

dessa begräsningar förelåg ansågs huvudentreprenörens försäkringsgivares regressrätt vara 

begränsad till det mellan beställaren och underentreprenören avtalade beloppet. Regressrätten 

avsåg endast 15 000 kr trots att huvudentreprenörens försäkringsgivare betalat ut ett avsevärt 

högre belopp till beställaren. Effekten av domen är att försäkringsgivaren får stå risken för 

eventuella avtalsingående mellan underentreprenören och beställaren som inte 

huvudentreprenören informerats om. Att försäkringsgivarens ska stå för den mellanskillnad 

som blir över efter ett regresskrav om 15 000 kr kan anses felaktigt. Däremot skulle en tänkbar 

förklaring till regressprincipen i NJA 2010 s. 629 kunna vara att förhindra beställaren, som 

träffat avtal med underentreprenören och inte huvudentreprenören om ett begränsat 

skadeståndsansvar, att kunna kringgå begränsningsvillkoret. Det vore märkligt om beställaren 

skulle kunna kräva fullt skadestånd av huvudentreprenören och därmed kringgå 

begränsningsvillkoret. En möjlighet för beställaren att kringgå ett begräsningsvillkor och 

därmed andra ersättningsbegränsade omständigheter skulle anses vara provocerande. 

Huvudentreprenören bör därför omfattas av begränsningsvillkoret. Beställaren har emellertid 

ett incitament att underlåta att informera huvudentreprenören om förekomsten av 

ersättningsbegränsade omständigheter som huvudentreprenören inte känner till. 

Huvudentreprenören bör därmed inte helt lita på beställaren version av vad som är den 
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ersättningsgilla skadan. Genom att införa en frågeplikt för huvudentreprenören kan eventuella 

överskottsbetalningar kunna undgås. Vid införande av en frågeplikt för huvudentreprenören 

skulle en underentreprenörs ekonomiska position inte försämras om en huvudentreprenör innan 

utbetalning frågande underentreprenören om möjliga invändningar. Underlåter en 

huvudentreprenör att fråga underentreprenören om möjliga invändningar begränsas 

huvudentreprenörens rätt till kompensation för överskottsbetalningen. Det vore även tänkbart 

att införa en upplysningsplikt som innebär en skyldighet för underentreprenören att upplysa 

huvudentreprenören om möjliga invändningar när skada inträffar för att täcka eventuella 

överskottsbetalningar.  

 

Ett möjligt alternativt vore att angripa problematiken i NJA 2010 s. 629 med principen condictio 

indebiti. Huvudentreprenören skulle kunna få ut mellanskillnaden av beställaren och sedan föra 

en regresstalan om de 15 000 kr som beställaren haft rätt till av underentreprenören. Eftersom 

beställaren av egen vilja valt att ingå avtal med underentreprenören om en ansvarsbegräsning 

har beställaren vid mottagandet av betalningen varit medveten om att han erhållit ett större 

belopp än han haft rätt till och därmed varit i ond tro. Beställaren är den som bör stå för 

mellanskillnaden av den faktiska skadan och det avtalade beloppet om 15 000 kr.  

 

Konsekvenserna är 2010 års fall kan bli mycket omfattande för huvudentreprenörers 

försäkringsgivares ersättningsansvar. Dock kan principen i NJA 2010 s. 629 anses vara nyttig 

med bakgrund av vikten av att beställaren inte ska kunna undgå begränsningsvillkoret. 
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